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INTRODUf;AO 

Este trabalho nasceu da necessidade de registrar ·as situa
<;óes que vivemos em Rondónia, junto ao movimento dos tra
balhadores. sem terra, nos estudos e verificac;ao da problemá
tica da colonizac;ao, nas análises das questóes da migravao, no 
movimento de mulheres em todo o estado, nas comunidades 
eclesiais de base, na universidade, nos encontros cóm pesqui
sadores da regiao e fora dela, ero nossa militancia junto ao 
Partido dos Trabalhadqr:es CPT>, no Instituto de Pesquisa em 
Defesa da ldentidade Amazónica CINDIAJ e no CEP AMI -
Centro de Estudos e de Pastoral dos Migrantes. 

Acreditamos que tais relatos retratem essa realidade que, 
em alguns momentos, tero sido desoladora e em outros car
regada de alegria, solidariedade e bastante forva de vontade 
para que o quadro verificado se modifique. 

N ossa pretensao é mostrar como se dá a relac;ao do ho
rnero migrante ou da regiao com a natureza, com o trabalho, 
a cultura, a vida. Desde as primeiras bandeiras, orientadas 
por Raposo Tavares, até os projetos de colonizavao, esse 
processo histórico tem recebido a marca da posse, da im
plantaQao inconseqüente de projetos faraónicos, do saque e 
da explorayao. 

N es se percurso e coro essas características, o Estado 
iniciou, em 1963, a colonizac;ao particular pelo grupo Vitrelli, 
na regiao de Ji-Paraná, que ia até a vila de Rondónia. Em 
1951, no dizer de Paulo Seal, haviam sido descobertos dia
mantes nessa regiao. Os indígenas, comos projetos de ·colo
nizayao, foram perdendo cada vez mais os seus territórios. 
O grupo ltaporanga iniciou o projeto de coloniza.va.o no atual 

• 
município de Espigao D'Oeste, apoderando-se de urna imen- / 
sa área com mais de uro milhao de hectares de terras dos 
povos indígenas Suruí, Zoró, Cinta-Larga. · 
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Falar do saque do estado de Rondónia é registrar a pre
sen9a dos pavos da floresta numa regiao na qual, em decor
rencia das concessoes territoriais, poucos sao os pavos que 
conseguem sobreviver com as atividades da coleta, do 
extrativismo e da vivencia tranqüila de que anteriormente 
desfrutavam. 

A organiza9ao do Estado que se iniciou com a fundayao 
da primeira vila, em 1923, tem acarretado urna situac;ao de 
inseguran9a física e cultural para os povos da floresta. As 
vilas foram se multiplicando em decorrencia dos projetos de 
coloniza9ao ao longo da BR-364, que liga Rondónia ao Mato 
Grosso, a caminho do Centro-Su!. Tal estrada, no dizer do 
ex-presidente Médici, seria "urna terra sem homens para 
homens sem terra". Mas ela se tornou urna estrada de mao 
dupla, sendo que por urna sai a riqueza de Rondónia e por 
outra entra o migrante com desespero e desesperan9a. 

Falar dos trabalhadores de Rondónia é reconhecer que a 
euforia da propaganda que os carreou para lá transformou
-se na realidade dura do trabalho que enfrentam, encon
trando-se até em situavóes disfar9adas de servidao. Tal ca
racterística tem sido enfocada desde a época da linha tele
gráfica de Candido Rondon, da construc;ao da Madeira
-Mamoré, da constru9ao do Forte Príncipe da Beira aos dias 
de hoje na era da derrubada da madeira. 

As condi9óes de trabalho - já analisadas por Osvaldo 
Cruz, quando da sua permanencia em Porto Velho, por oca
siao da construc;ao da Madeira-Mamoré - e de vida dos tra
balhadores sertngueiros nos barracóes sao de permanente 
precariedade. 

Concluindo, podemos verificar que o atual estado de 
Rondónia tem se caracterizado pelo saque, pela violencia e 
pelo banditismo, e que o governo tem se manifestado indife-

' rente na maioria das vezes em tais situac;óes. Procuramos 
mostrar tais realidades com o olhar otimista, porém reco
nhecemos que o quadro político, económico, social tem se 
configurado com urna luta permanente dos agentes que se 
organizam através de vários segmentos e, ao mesmo tempo, 
reconhecemos a situ~ao de colonialismo em que se encon-
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tram os benedenos, os povos da floresta, os garimpeiros, os 
trabalhadores rurais e mesmo os trabalhadores do setor de 
servi<;os, profissionais liberais. 

Esperamos que o leitor nao encontre no caso de Rondónia 
um exemplo isolado da problemática em questao. Acredita
mos que tais situac;óes sao encontradas nas várias regióes do 
Brasil, ainda que com as suas peculiariedades, proje9óes e 
anseios. 

. ~ 

FRANCINETE PERDIGÁO 
LUIZ BASSEGIO 
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"No lugar que havia mata, hoje é persegui~ao. " 

• Vital Farias 



\ 

Rondónia localiza-se no extremo oeste do Brasil e cons
tituiu-se em Territ6rio Federal em 1943. O seu povoamento 
aconteceu nos anos 70, contrariamente a regiao sudeste bra
sileira, que, nessa época, encontrava-se em fase de pleno 
"progresso tecnológico n. 

Podemos justificar tal defasagem pela política de frontei
ra utilizada pelo governo brasileiro e posta em prática no 
Estado de Rondónia, que se caracteriza pela ideologia da 
seguranc;a nacional, que justifica a distribui<;ao de terra, o 
fluxo migratório e a situac;ao de penúria e extermínio das 
nac;6es indígenas na regiao, tao bem relatado por Weita, da 
tribo Suruí: 

. ~ 

.. Antigamente nóis vivia · naquela terra onde nascemos, hoje 
em dia nossa terra é igual chiqueiro C. • .l Hoje em dia, nós 
m isturamos nossa cultura, hoje em dia a gente quer fazer 
chicha, outro dia a gente faz comida de branco, isto aí náo é 
nossa cultura, isso náo é vida nossa. Pessoas antigas sofrem 
muito com isso. Cada um de nós, rapaziada, que sabe fala.r, 
que todos nós procura segurar a nossa terra, já que o branco 
invadiu, deixou só um pedac;:o de terra para nós, e podíamos 
voltar para aquela terra, para sermos felizes dentro de nossa 
terra". 

Sandra Suruí nos comunica a magnitude da dor causada 
por essa realidade: 

•A dor que a gente sente é muito importante. Ternos colocado 
o que sentimos. Toda a populat;ao deve ver o nosso sofrimento 
e as nossas dificuldades. Queremos os nossos direitos porque 
leva.ram a nossa riqueza, nossos direitos, nossos costumes e 
nossa cultura. Nóis precisamos de segurant;a para continua.r
mos o que somos, nossas vidas". 

O Estado de Rondonia tem levado as na.Qoes indígenas 
locais a pagarem um prec;o altíssimo por conta da política de 
retalhamento do solo, dos projetos de coloniza.Qio oficiais e , 
nao-oficiais, do aumento bastante significativo da popul~ao 
que, em 1950, contava com 36.935 habitantes, para, em 1980, 
ter chegado a 888.430 habitantes. 
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O projeto de coloniza<;ao em Rondónia, a partir dos anos 
70, tem se caracterizado por algumas iniciativas: 

• PICs CProjeto Integrado de Coloniza<;ao) - que concedia 
aos colonos 100 hectares de terra e dizia assegurar-lhes 
assistencia de saúde, técnica e comercial. Este projeto 
oficial é do INCRA. 

• P ADE CProjeto de Assentamento Dirigido) - sua caracte
rística principal é a inte:rierencia parcial do Estado, bene-

ÁREAS INDÍGENAS EM RONDÓNIA E NOROESTE DO 
MATO GROSSO 

Área 
\!Jngua 

Po pu-,, Povo tronco/famíl Extensáo Cha) Município 
Indígena lactáo . 

P.I. Aripuaná 
Cinta-Larga Tupi/Mondé 1.000 1.258.322 

Aripuaná <Mn 
(2) Vilhena <RO> 

A.I. Sena 
Cinta-Larga Tupi/Mondé 130 148.300 Aripuaná <Mn Morena (2) 

Aripuaná <Mn 
A .I. Roosel-

Cinta-Larga Tupi/Mondé 190 233.055 
P. Bueno <RO> 

velt C2> e Espigáo 
D'Oeste 

A.I. Artpuaná 
Cinta-Larga Tupi/Mondé 100 545.400 Aripuaná <MT) (3) 

A.I. Sete de 
Aripuaná <MT> 

Setembro (1) 
Suruí Tupi/Mondé 530 247.870 Espigáo e 

Cocal <RO> 

A.1. Zoró (3) Zoró Tupi/Mondé 260 431.700 Aripuaná CMT> 

A.1. lgarapé Gaviáo 
Tupi/Mondé 650 185.534 

Ji-Paraná 
Lourdes ( 1) Arara <RO> 

A.I. Tubaráo 
Nambiquara 

Karib/ 
L.atundé (3) 

L.atundé 
Nambiquara 

125 11 6.613 Vilhena CRO> 
Aikaná 

A.I. Rio 
Biribiá 

Cerejeiras e 
Sakirabia T upiff upan 65 106.600 

Branco C1 > C. Marques 
Kuratega 
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Área 
\Ungua 

Po pu-
Povo tronco/famíl Extensáo Cha> Municipio 

Indígena lactáo 

A.I. Guaporé 
Makurap 

Tupi/ T upari Guarajá-Mirim 
Massaká 300 226.200 

(2) 
Canoé etc . 

e Mondé <RO> 

A.I. Sagarana 
Pakaa-Nova -/txapakura 167 10.000 

Guarajá-Mirim 
(3) CRO> 

Uru-eu-wau-
Ji-Paraná 

A.I. Tupi/ Ariquemes C. 
Uru-eu-wau- -wau 

T upi-guarani 
700 1.832.300 

Marques 
-wau (2) Urupá-in 

Guajará 

A.I. Pa-
Pakaa-Nova -/T xapakura 434 279.906 

Guarajá-Mirim 

kaa-Nova <2> <RO> 

A.I. Rio Ne-
Pakaa-Nova -/T xapakura 268 104.064 

Guarajá-Mirim 

gro Ocaia Cl > <RO> . ' 

A.I. lage Cl> Pakaa-Nova -/T xapakura 248 107.321 
Guarajá-Mirim 

<RO> -

A.I. Ribeiráo 
Pakaa-Nova -/T xapakura 120 47.863 

Guarajá-Mirim 
( 1) CRO> 

A.I. Karitain 
Kantiana 

Tupi/ 
150 89.698 

Porto Velho 
(1) Arikém <RO> 

A.I. Karipuana 
- /Paro 

30 + 
Porto Velho 

Tupi/ 195.000 Guajará-Mirim 
Karipuana (3) Kantiana 

Arikém 
arredios 

<RO> 

A.I. Kaxarari 
Lábre CAM> 

Kaxarari -/Paro 165 127.549 Porto Velho 
(3) 

<RO> 

C. Marques 
Al. Massaa !solados - ±60a80 - CRO> Alta 

Floresta <RO> 

ficiando diretamente pequenos e médios empresários na 
plantac;ao básica de cacau para export~ao. 

Tais projetos nao se tem caracterizado como defensores 
do espa90 indígena. Eles tem participac;ao direta na dizi
mac;ao dos habitantes naturais de Rondónia, que se encon-
tram assim distribuídos: · 
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P .1. - Posto Indígena c1>~'" 

A. I. - Área 1 ndígena 

Dentre as várias na96es indígenas existentes em Ron
dónia, o perfil de algumas tem permanecido um enigma, 
devido a falta de estudos e, conseqüentemente, informa96es, 
como no caso dos Nimuendaju. 

Esta naQao indígena foi estudada por Lévi-Strauss, quan
do descreve o grupo Tupi-Cawahib, no que se refere a sua 
organiz~ao socioeconómica. Acreditamos que sua cultura, 
economia e forma9ao social tenham passado por diferentes 
fases, em decorrencia de sua luta pelá sobrevivencia. Essas 
referencias remontam ao século XVIII, particularmente, aos 
Parintintin, o mais conhecido dos seus subgrupos. 

Os Uru-eu-wau-wau encontram-se numa vasta regiao do 
Estado, localizada nos pontos extremos do Noroeste, do 
Nordeste, Sul e Sudoeste. A referencia principal de sua lo
calizavao é o Posto Comandante Ari. Conhece-se esse grupo 
desde o século XVI. Os Uru-eu-wau-wau tem tido urna pre
sen9a forte em relayá.o a preserva9ao ecológica, atuando 
diretamente nas nascentes dos rios. na manutenQá.o da ati-
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vidade da caya e da coleta. A atividade deles é de interesse 
nao só de sua tribo, mas de todos os povos que vivem na 
floresta . 

Urna das principais características desse povo, além da 
questao ecológica, é· a facilidade e a necessidade de se mo
bilizarem em grandes espa9os, visto que a floresta é seu 
habitat natural. 

Segundo o relatório de técnicos daFUNAI e do POLONO
ROESTE, urna expedi9ao de atrayao, realizada em 1980, lo
calizou 11 Tapiris e roQas no rio Jamari, outros nos campos 
próximos, em Alta Lídia, na márgem esquerda do rio Urupá 
e próximo a BR-429, que cortou <:l seu território de ca9a. ·Em 
1984, ainda segundo o relatório, os Uru-eu-wau-wau guiaram 
o sertanista Rugo a urna aldeia a seis dias de Alta Lídia, nó 
Unipá, solicitando que os acompanhasse até o Sao Miguel, 
onde existe mais urna -grande aldeia que nao entrou em 
contato com a Frente de Atrac;ao. Para que tenhamos urna 
idéia da mobilidade e necessidade de espa90 desse povo, os 
seringueiros e garimpeiros dessa regiao encontraram acam
pamento deles na Serra do Tracuá, divisores Jamari-Can
deias, no Ricardo Franco, · Muqui, Igarapé Pombal, Jarú, 
Cautário, Sao Miguel, Ouro Preto, Água Branca e na Serra 
dos Parecis - Pacaa-Novo, em diversos momentos da histó
ria. Os Uru-eu-wau-wau, como a grande maioria dos Tupi, 
enterrara seus mortos na maloca, que em seguida é abando
nada. Conclui o citado relatório que, em decorrencia desta 
prática funerária, há diversos cemitérios indígenas no inte
rior dessa área e em suas imediac;oes. 

A área que representa o espa90 geográfico dos Uru-eu
-wau-wau é de aproximadamente 1.888.000 ha., constituindo 
território imemorial indígena, incluído no art. 198 da Cons
titui9ao Federal e nos artigos 22, 23, 24 e 25 da Lei 6.001 do 
Estatuto do Índio. 

Dentre as recomend~oes feitas no relatório dos técnicos 
da FUNAI e do POLONOROESTE para o povo Uru-eu-wau
-wau, destacara-se as seguintes: 

4º - Oficio ao INCRA e MEAF interdita.ndo projetos de co
loni~. titu1~0es provisórias ou definitivas, em par-
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ticular nas regiües do Cautário, Sao Miguel e Formoso, 
até a conclusa.o dos levantamentos a serem feitos pelas 
expedi<;oes citadas. 

7° - Estudo jurídico para a reintegra9ao de posse ou indeni
za<;ao aos índios por parte da Minera<;ao Brumadinho e 
suas filiais Massangana, Mibrasa e Sao Domingos, ar
rendadas pelo SPL Assim como da Fazenda Marechal 
Rondon, instalada a partir do campo de pouso Angelita, 
construído pelo SPI. Fechamento do prolongamento ile
gal da linha 638 do projeto Jaru do INCRA pela 1'1ine
ra9ao Massangana, do grupo Brumadinho. 

11° - Acordos coro o IBDF, INCRA, Polícia Federal e Polícia 
Militar para a prote9ao da Área Indígena Uru-Eu-Wau
Wau, desde que nao comprometam a autonomía dos 
índios em suas terras. 

13º - Recursos para a Frente de Atrac;:ao e apoio de profis
sionais médicos, antropólogos e lingüistas CUnicamp ou 
Museu NacionaD. 

t 7° - Estudos da viabilidade da abertura de estradas, ou 
picadoes transitáveis que permitam a FUNAI dar assis
téncia aos índios economizando horas de vóo. O acesso 
a essas estradas será. restrito a índios e funcionários da 
FUNAI, permitindo acesso aos Postos de Atr~. 

18º - Placas proibindo a entrada de estranhos na Área Indí
gena Uru-Eu-Wau-Wau, em particular nos pontos mais 
amea<;ados, como os projetos do INCRA, a BR-429 e os 
seringais. 

22º - Impedimento a entrada de seitas religiosas fanáticas, 
camufladas em fazer estudos lingüísticos que, na ver
dade, desrespeitam etnocentricamente a cultura indí
gena, em flagrante viola<;áo do Estatuto do Índio, como 
os Tradutores da Bíblia, Summer Institut of Linguistes 
e New Tribes. 

25º - Estudo com o IBDF da possibilidade desta instituic;:ao 
obter a demarca<;áo de um grande cintura.o verde em 
volta do território Uru-Eu-Wau-Wau. Esta faixa, de pelo 
menos dois quilómetros nas áreas de maior avan90 da 
coloniza<;áo, poderao ser acrescidas em outros pontos, 
permitindo a administrac;:ao de urna. área equivalente 
ao Parque Nacional de Pacaa-Novos, que, como se 
demonstrou, trata-se de área indígena. Um cintura.o 
verde do IBDF preserva.ria o próprio território Uru-Eu
-Wau-Wau e as nascentes dos principais rios de 
Rondonia. 

Acreditamos que as citadas propostas muito contribuí
ram para a qualidade de vida dos povos indígenas. N esse 
bem-fonnalizado documento, assinado pelos técnicos: Maria 
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Auxiliadora C. S. Leao - FUNAI, José Jaime Mancin 
FUNAI. José Apoema S. Meirelles - FUNAI e Mauro de Mello 
Leonel Júnior - Avaliador/POLONOROESTE, reconhecido 
nacionalmente pelos seus servi9os prestados aos povos da 
Amazonia , ainda consta, no último parágrafo: 

"A FUNAI. aproveitando a pro posta de delimi~ dos Uru
-Eu-Wau-Wau, deveria realizar um balan<;o crítico sobre a si
tuac;:ao das terras em Rondónia onde os índios f oram e conti
n uam sendo espoliados, e urgentemente demarcár a Área 
Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, antes que o avarn;:o da coloniza
<;ao, com a fixa<;ao de grandes empresas agropecuárias e 
mineradoras usurpem dos Uru-Eu-Wau-Wau seu último redu
to, tao bem defendido nos últimos 100 anos" <Relatório do 
Grupo de Trabalho responsável pela demarcac;:ao do territó
rio dos Uru-Eu-Wau-Wau. Portarla 1767/E de 24/09/1987). 

. Na área dos Uru-Eu-Wau-Wau, vasta e abundante em ri
quezas naturais, a explbra9ao da madeira tomou-se urna 
questao muito complexa. Devido a necessidade da explora-
9áo da madeira nessa reserva indígena, foi formada µma 
Comissao Parlamentar de lnquérito, destinada a averiguar a 
retirada de madeira nas áreas indígenas e ecológicas do 
Estado, que se utilizou dos contratos celebrados entre a 
FUNAI e os madeireiros do Estado de Rondónia e vários 
outros documentos, apurando as responsabilidades criminais 
pelos fatos a seguir expostos: 

"I- No mes de agosto de 1987, a FUNAI, no ato representada 
pelo seu Presidente Dr. Romero Jucá Filho, celebrou contrato 
de alienac;:ao de madeira desvitalizada para fi.ns de dois pos
tos de vigilancia, vinte e cinco quilómetros de estrada e cons
truc;:ao de dois heliportos, com a firma Uniao Madeireira de 
Rondonia Ltda., representada pelo seu Sócio Gerente Sr. Se
bastiao Paulo Costa com objetivo de retirar duas mil á.rvores 
desvitalizadas das essencias de mogno e cerejeira, na área 
indígena dos Uru-Eu-Wau-Wau, jurisdicionada na segunda 
Superintendencia Regional; no entanto, a cláusula primeira 
do referido contrato nao foi obedecida por parte da madeirei
ra UNIMAR. pois além da retirada de duas mil árvores 
desvitalizadas, foram tiradas um número superior a.o contrato 
de madeira vita.liza.da. Além dessa superioridade a madeira 
retirada estava completamente 'em pé', ou seja, fizeram a 
derrubada e a posterior retirada da madeira, sem que tivesse 
havido um controle por parte da FUNAI, apesar de constar 
nos autos desse processo um documento do Sr. Amaury Vieira. 
Administrador Regional de Porto Velho, noinead.o pela Porta-
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ria nº 1742 de 25 de agosto de 1987, que detenninou a fiscali
zw;:ao da retirada da madeira desvitalizada, o que propria
mente nao foi executado, ficando apenas no papel. Assim sendo 
caracterizou-se veementemente a burla.<;Ao dos índios Uru
-Eu-Wau-Wau. 

Ao concluir o presente relatório, solicitamos aos Excelen
tíssimos Senhores Deputados na aprovac;ao a íntegra do mes
mo, bem como solic itamos ao Presidente d esse Poder 
Legisla tivo que remeta para as providencias cabíveis cópias 
dos processos que constituíram a formw;:ao <leste: 

- Ministério Público; 
- Presidente da FUNAI; 
- IBDF; 
- Ministério da Justi<;a.; 
- BIRD; 
- Superintendencia da Polícia Federal; 
- POLONOROESfE e Governo do Estado de Rondónia." 

Karipunas 

Esse povo está situado nos municípios de Vila Nova e 
Guajará-Mirim, no rio Jaci-Paraná, com urna populac;ao, até 
1976, de 28 índios discriminados a seguir: 

Mulheres: 2 idade média 40 anos 
3 idade média. 30 anos 
5 idade média 20 anos 
1 idade média. 12 anos 

Homens: 4 idade média 45 anos 
8 idade média 20 anos 
1 idade média 10 anos 

Crianc;as: 4 idade média 01 a 02 anos. 

Total: 28 

<Fonte: Oficio nº 10 do Sertanista Benamour Brandáo 
Fontes para Sr. Delegado da S- D.R/FUNAI - DER) 

O povo Karipuna possui uma extensao de terra de 
195.000 ha. Pertence ao tronco lingüístico Arikéns e foi pra
ticamente dizimado em 1976, restando somente oito índios. 
Mesmo reduzidos, conseguem manter sua língua, seu canto, 
sua pintura corporal e seu artesanato. Sua alimenta<;ao ba
seia-se na ca<;a, pesca e coleta de frutas silvestres. 
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A sobrevivencia dos karipunas foi prejudicada pela cons
tru<;áo da BR-421, que liga as cidades de Ariquemes, Vila 
Nova e Guajará-Mirim. Sua educac;ao é ministrada de forma 
tradicional pelos próprios índios. 

A área do povo Karipuna tem sido invadida por garimpei
ros da regiao. 

Em um relatório feito pelo sertanista Benamour Brandao 
Fontes, resultado de ~ma expedic;ao, a avaliac;ao da regiao é 
a seguinte: 

• Os índios Karipunas sao, há muito, falados no território de 
Rondónia, e acham-se em fase de extinc;ao; 

• os índios pretendem sair da regiao devido a situ~ao de 
isolamento e penúria em que vivem. · 

CRelatório de Inspe~ao - Porto Velho - 03/09/1976) 
' ~ 

Gaviao 

Este povo está localizado no município de Ji-Paraná, no 
posto Igarapé de Lurdes, com uma área de extensao corres
pondente a 185.534 ha. Tal demarcac;ao se deu pelo decreto 
n. 88.609 de 09/08/83. 

Localizada nas proximidades da Serra da Providencia 
em Nova Colina CNUARl, a tribo Gaviao tem urna populac;ao 
de, aproximadamente, 420 índios. Este povo sofreu muito 
com o acelerado processo de acultura<;ao a que foi subme
tido no contato com o branco. Sua aldeia foi cortada ao meio 
por urna estrada que dá acesso as fazendas da regiao. Com 
a retirada recente dos colonos que haviam invadido sua re
serva, os índios passaram a ocupar as antigas casas dos 
colonos. Entretanto, ainda conservam suas casas cobertas 
de palhas, compridas . e ovais. Moram divididos em malocas 
estrategicamente posicionadas para vigiar e fiscalizar me
lhor a área e defender-se dos invasores. O contato com o 
branco se deu há mais ou menos quarenta anos. Falam o 
Tupi-Mondé. 

Trabalham na roc;a, cultivam. milho mole, macaxeira e 
sobrevivem com a castanha, seringa e madeira. Produzem 
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pouco artesanato. A chicha é sua bebida prefe rida. Alimen
tam-se de ca9a e pesca, e os mais antigos ainda usam arco 
e flecha. Tem dois caciques - um fica mais em contato com 
o branco e o outro, com a nayao na aldeia. Já houve casa
mento entre Arara e branco. 

Ainda conservam em parte o gosto pelas can96es na lín
gua nativa. Foram dizimados pelas doen9as dos brancos: 
malária, gripe, tuberculose. O tratamento dos casos que 
aparecem é feíto através da medicina do branco. Eles náo 
tem pajé. Só comercializam a borracha e a castanha. Cada 
família trabalha para si, lutando pela própria sobrevivencia. 

Apesar dos vícios introduzidos pelo branco, em 1987 houve 
urna grande festa indígena na maloca grande, coma parti
cipa9ao de alguns Suruí, Zoró e Cinta-Larga. Quanto a edu
ca<;ao, só crian<;as· de 7 a 14 anos recebem instru<;ao de um . 
professor branco ou um professor índio que fala o portugués. 
Os adultos estao sem instru9ao. Atualmente um índio se 
prepara para ser professor bilíngüe. 

Os maiores conflitos que enfrentam sao a invasao de co
lonos, barragem, estradas, madeireiros. Exigem redemarca-
9ao da área para conter o avan90 de fazendeiros. 

Araras 

Grupo que está localizado no município de Ji-Paraná, no 
posto lgarapé Lurdes, com uma extensao de 185.534 ha. Pelo 
decreto de demarca9ao a eles coube a área junto ao espa90 
do povo Gaviao. Os Araras ficam junto a margem do Rio 
Machado em Riachuelo. A divisao entre os Araras e os Ga
viáo é feíta entre as aldeias. Cada povo tem a sua cultura e 
seu costume próprio. 

Formam urna popula<;ao de 212 índios. Falam a língua 
Tupi Ramarana. Antes do contato com o branco, disputaram 
o território com a na<;ao Gaviao. Por isso esse povo, em tao 
pouco tempo, reduziu-se tanto. No princípio eram, mais ou 
menos, 2.000 índios. As suas casas sáo de palha, forma qua
drada e teto duas águas - conservam o estilo tradicional. 
Sua aldeia é de forma circular e tem uro pátio interno, onde 
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cantam e dan9am. Tem o mesmo tempo de contato com os 
brancos que os Gaviao. 

Vivem da ro9a, ca9a e pesca, e suas casas ainda sao cons
truídas no sistema coletivo. Tudo é repartido. Quanto ao ar
tesanato, fazem anel, pulseira, colar de tucumá e com pena 
de arara. Plantam cará, mandioca, batata, fazem a chicha. 
Usam muito pouco armas de fogo. Para pescar utilizam a 
tarrafa, que é comprada. Comem muito palmito, mel, buriti, 
coisas do mato. Tem cacique e um pajé. Os doentes rara
mente sao tratados com a medicina do branco. O pajé cura. 
É um povo de grande resistencia física, mesmo sendo atin
gido pela malária, gripe etc. 

O casamento se dá entre Araras para os homens. Como 
é maior o número de mulheres, elas se casam com homens 
de outros povos, ja que tem o costume monogamico. Náo 
casam entre paren tes · muito próximos. Há urna escola na 
área, com professor branco; porém, há dois índios preparan
do-se para assumir a educa9ao do seu povo. Um dos grandes 
conflitos é a constru<;ao da barragem, cujo lago, segundo a 
ELETRONORTE, deverá atingir sua área. 

Suruí 

Os Suruí, ou Paiter (como eles se autodenominam), fa
lam Tupi-Mondé e sáo hoje, aproximadamente, 520 pessoas. 
Vivero numa sociedade tribal, na área indígena 7 de Setem
bro, que abrange os municípios de Cacoal, Espigao D'Oeste 
e Aripuana CMT>. O acesso a área se dá por terra e estáo 
distribuídos em 8 aldeias. Ocupam urna área de 247.870 ha., 
estando homologada a demarca<;ao como decreto nº 88.876 
e registrado em cartório. 

Os primeiros contatos com a sociedad.e envolvente se deu 
em 1969/1970, através do sertanistaApoemaMeirelles CFUNAD. 
O povo Suruí era essencialmente ~or. pescador e coletor; 
faziam também pequenos ro<;ados para se auto-sustentar. Na 
época, os Suruí eram, aproximadamente, 4 mil índios. 

Vida tribal - O centro da vida é a casa grande. Nambeko
-dabada-quibá-coco é chamado o conjunto de malocas. Além 
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das casas grandes, há duas malocas mais isoladas, de taman!_:o 
médio e tres pequenas, mais algumas localidades de reclusao 
para parto, luto, menstruac;ao, iniciavao a pajelanc;a etc. 

A casa grande é comprida, em forma de elipse, medindo 
25m x sm, com urna única porta na parte mais estreita, ge
ralmente virada para o lado do nascente. 

As mulheres se sentam em esteiras, fiando, debulhando 
milho. fazendo colares de tucuma, sempre ocupadas. Para 
os homens só troncos de madeira ou redes servem de as-

, A 

sento. Os Suruí sao poligamicos, alguns tem duas ou tres 
mulheres, que dormem ou nao em casas separadas. Cada 
pequeno grupo familiar tem um fogo para cozinhar, mesmo 
que habitem na mesma "lab", casa. 

O lugar do chefe da casa é o primeiro de um dos lados 
da porta, com urna.das suas mullieres. Sucedem-se, nas casas 
maiores, mais dois grupos de cada lado e um ao fundo. 

O casamento preferencial entre os Suruí é o da menina 
Csobrinhal com o tio materno, também sendo possível o ca
samento entre primos cruzados. Primos paralelos sao consi
derados irmaos e nao podem casar. 

Divisáo de trabalho- Colher é traballio da mulher, prin
cipalmente batatas e inhames. Os homens cac;am e P,rovi
denciam a carne, mas as mullieres podem acompanha-los. 
As outras fontes de alimentavao da floresta Ccastanha, mel, 
frutas) exigem homens para cortar as árvores e as mulheres 
para ajudar a carregar. 

As mulheres preparam alimentos. Os homens só cozinh~m 
inhame ou batata, as vezes, se a mulher estiver em reclusao. 

As mulheres assam carne e peixe nos moqués, cortando 
e preparando os animais. Caititu, queixada, tatu, macaco, 
nambu, tamanduá sáo os mais comuns. 

Quando a c~a é pouca, é cozida - e sao as mulheres 
que se ocupam das panelas pela noite adentro. 

Se as batatas, milho e inhame sáo alimentos básicos, tal
vez mais importante seja o "i", makaloba, sopa de urn des~es 
produtos. É quase o único alimento das pessoas em reclusao, 
que também nao podem tomar água fria. 
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A reclus<io - É sempre acompanhada por proibic;6es ali
mentares, com algumas d.iferenc;as de urna situru;:ao para ou
tra. Em todas elas <luto, parto, doenc;a, iniciac;ao da mulher e 
pajelanc;al a água fria está excluída, tanto para o banho como 
para beber. Durante a menstrua<;ao, quando nao ocorre propria
mente urna reclusao, já que se está apenas protegendo a al
deia do sangue, as mullieres vao, as vezes, até o rio banhar-se. 

Mullieres com bebe novo nao cornero caititu, macaco, nem 
a maior parte das carnes. O marido faz dieta senielhante, 
mas por menos tempo. 

A mulher grávida nao come amendoim, considerado 
abortivo, nem porco do mato . . Come castanha, makaloba, 
muito milho ... 

A noite, é comum as mulheres fiarem. Nas noites de luar, 
enrolam novelos, trancam cordoes, passando o fio pelo de
dao do pé. Os teares sao simples, pequenos, rústicos. Os 
fusos sao de madeira própria da floresta. 

Outra func;ao feminina exercitada a todo momento é a de 
fazer cestos, de vários tarnanhos e tran<;ados. As meninas de 
nove a dez anos iniciam o aprendizado com palha de tucuma. 

A grande arte Suruí das mulheres, porém, é a ceramica 
escura, desde as menores panelas até as lindas cuias. 

Os homens também fabricara objetos, porém nao a todo 
momento, como as mullieres. Na época do metare Cmatol, 
fazem flechas. Cada flecha tem urna forma, um desenho, urna 
finalidade. As diferencas ocorrem segundo a finalidade: matar 
gente, animais, peixes etc. 

Sao os homens que constroem as casas, as casinhas de 
reclusa.o e os tapiris. A construcao das casas leva uns tres 
meses de trabalho e elas duram apenas dois ou tres anos. As 
mulheres ajudam a abrir a palha. 

As mulheres servem os homens, cozinham, reavivam o 
fogo durante a noite. Alguns homens cantam cantigas de 
amor a noite. 

' . 
A distancia entre o mundo masculino e feminino parece 

pequena, apesar de os papéis da mulher e do homem serem 
bem definidos. 
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O Mundo da Mulher Paiter-Suruí- As mulheres nao estao 
em nenhuma chefia institucionalizada. As próprias Suruí 
explicam que, tendo filhos, falta-lhes coragem, tempo e ener
gia para as duras provas a que os aprendizes de pajelan<;a 
devem submeter-se. As mulheres nao participam das deci
soes. O seu destino é o casamento logo após as primeiras 
menstrua<;óes; estao nas maos dos homens. Sao trocadas e 
dispostas desde que nascem como bens. 

Há um mínimo direito de recusar, de acordo coma for<;a 
do parentesco, mas sao levadas a aceitar. A troca de mulhe
res é fundamental para os Suruí. O casamento é como urna 
transa<;ao comercial, em que o noivo dá flechas ao sogro e, 
em geral, um tempo de trabalho. As flechas sao simbólicas, 
possivelmente acompanham urna transac;ao em que dar urna 
mulher significa receber outra. 

No casamento, homens e mulheres afirmam ser ciumen
tos, mas as várias mulheres de um homem negarn ter ciú
mes urnas das outras. De fato, quando sao irmas, a harmonía 
parece completa e torna-se absolutamente natural essa for
ma de casamento. Quando urna mulher é muito mais velha 
que a outra e nao sao irmas, é comum haver grandes brigas. 

A ligac;ao entre mae e filha é muito forte. Quando a filha 
está em período de inicia<;ao, a mae ensina-lhe todos os 
segredos da mulher casada. Também entre irmaos e irmas 
há urna amizade muito forte, inclusive com troca de presen
tes. Mais tarde, a irma dá a sua filha em casamento ao ir
mao. 

É um povo muito dizimado pelas doen<;as do branco, entre 
elas tuberculose, verminose, diarréia, picadas de cobra, gri
pe, malária, doen<;as venéreas, leishmaniose. Conforme re
latório de 1990, sabe-se que esses tipos de doen<;as já di
minuíram. A medicina mais freqüentemente usada é a do 
branco. Sabe-se da existencia de um projeto de saúde que 
deu resultado positivo por quase um ano, o qual os próprios 
Suruí e outros povos elogiaram, pois havia 20 anos nao se via 
forma igual de tratamento: os índios eram consultados na 
sua própria língua, por meio de intérprete. Por que um pro
jeto como este nao tem continuidade? 
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. Quanto a educa<;ao, em algumas aldeias, os índios em 
idade escolar freqüentam as escolas dos colonos próximas 
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a área indígena. Há cartilhas elaboradas pelo Instituto 
SAMMER. 

Enquanto aterra é da tribo, a propriedade dos objetos de 
uso ou dos instrumentos de produc;ao é sempre claramente 
delimitada. Há respeito a esfera de cada um, ao que é das 
outras pessoas. 

Se alguém trouxer comida para dar a urna casa. é muito 
importante que saiba repartir com cada um, nao deixando 
ninguém de fora. 

A produc;ao e reproduc;áo exigem associac;ao na tribo dos 
grupos domésticos. A sociedade é bastante voltada para a 
cac;a, com pouca acumulac;áo e armazenamento. 

Só vai a roc;a, pesca, cac;a um elemento do próprio grupo 
familiar. 

Ao ver a tribo toda reunida no terreiro, danc;ando, perce
be-se que a coesao da sociedade é dada pelo religioso, o 
ritual, o nao-económico. 

A invoca<;ao dos espíritos <Ho-Ei-e-te) é necessária, aos 
olhos dos Suruí, para a fartura e produc;áo. 

O povo Suruí é aberto, alegre, gesta de brincar, é acolhe
dor e sua característica principal é a troca e a partilha. 

Com o descaso da FUNAI, hoje em dia algumas lideran
c;as estáo sendo cooptadas por madeireiras, garimpeiros 
etc. Estáo sendo atraídos para a cidade e se corrompem, 
deixando a sua cultura, toda a riqueza de urna sociedade 
igualitária. 

Cinta-Larga 

O território Cinta-Larga está inserido no Parque Indíge
na Aripuana, que reúne também as nac;oes Zoró e Suruí. 
Localiza-se ao leste de Rondonia e noroeste de ~fato Grosso. 
Os grupos estao localizados administrativamente ero quatro 
áreas: Al Roosevelt <municípios de Espigao D'Oeste e Pi
menta Bueno em Rondonia, e Aripuana no Mato Grossol; Al 
Aripuana <Aripuaná-MTl, Parque Aripuaná e Al Serra More-
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na CAripuana-Mfl, formando urna área contínua de 2.185.077 ha. 
o território tradicional ocupa dimensoes muito superiores 
em relac;áo a área demarcada pela FUNAI. 

As áreas estao assim subdivididas: 

1) A.!. Roosevelt: P.I,. Roosevelt, P.I. 14 de abril e P.I. Capi-
tao Cardoso; 

2) Parque Aripuanéi: P .l. Tenente Marques; 
3) A.l. Aripuanéi: P .l. Ouro Preto; 
4) A.!. Serra Morena: P .l. Serra Morena. 

Os Cinta-Larga autodenominam-se "os peritos no a~co" 
- arma fundamental, pois assegura a sobrevivencia do povo 
e a defesa do território. Foram denominados Cinta-Larga 
devido a urna faixa confeccionada com casca de tauari que 
usavam na altura da cintura. Falam urna língua tonal e per
tencem a família cultural Tupi-Mondé. 

Moram em malocas que sáo cobertas coro folhas de 
babac;u e tem a forma ovalada, com urna única entrada. O 
piso é composto por urna mistura de terra, areia e cinzas 
que ajuda a impedir a proliferac;ao de doenc;as. Ressaltamos 
que no P .l. 14 de abril e P .l. Roosevelt, uma boa parte dos 
Cinta-Larga possuem casa de alvenaria ou madeira, com piso 
de cimento/tábua, e a incidencia de doenc;as e verminose é 
muito maior, pois os índios náo estad habituados a lavar e 
esfregar o chao. 

Os primeiros contatos com a sociedade envolvente, a 
partir dos anos 50, foram marcados pela violencia, sangue e 
mortandade em massa, porém outros contatos, amistosos, se 
deram em 1968 pela FUNAI, com o objetivo de contatar os 
índios para neutralizar sua resistencia, com vistas a expan
sao da área e ao capital dos grandes grupos económicos e 
seus projetos. Há grupos Cinta-Larga que até hoje permane
cem isolados, sem contato até com os Cinta-Larga que acei
taram a FUNAI. Em 1972, a popula<;ao Cinta-Larga era de 
s.ooo pessoas. Atualmente este número caiu, aproximada
mente, para 1.200. Há um pequeno grupo disperso entre os 
Suruí devido aos casamentos intertribais. Também pelo 
mesmo motivo, entre os Cinta-Larga moram alguns Suruí e 
Zoró. 
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Como em todas as sociedades tribais, os Cinta-Larga nao 
possuem os conceitos de estado e classes. A divisao do tra
balho é por sexo: há trabalhos executados por homens e 
outros por mulheres, conforme a idade. Existem tarefas exe
cutadas por ambos. De modo geral, as mulheres vao a roc;a 
buscar tubérculos, preparam os alimentos, confeccionam 
colares, tipóias, cestos e redes de algodao. Atuam também 
no plantío das roc;as, na coleta de frutos silvestres, e vao com 
o marido cac;ar e pescar. Os homens garantem carne de cac;a 
para a aldeia, confeccionamos arcos e flechas, cocares, cons
troem as malocas, fazem as derrubadas e plantam. 

É um povo que consome muita carne de cac;a, um alimento 
indispensável no cardápio Cinta-Larga. Para a ca<;a usam arco 
e flecha. Com menos freqüencia, fazem uso da espingarda, 
que afugenta os animais e necessita ser reabastecida com 
munic;ao. Por onde quer que andem, levam consigo seu arco e 
urna pequena faca para afiar a ponta das flechas. 

Nos roc;ados cultivam: mandioca, vários tipos de cará, de 
milho, batata-doce, amendoim, mamao, banana e m elancia, 
que podem ser consumidos crus. Utilizam o sistema de tr?ca 
e partilha. Os alimentos, principalmente a carne e o peixe, 
sao repartidos e os objetos, trocados. Se existe escassez de 
alimentos, toda a populac;áo é atingida por igual. Nao existe 
abundancia para alguns e penúria para outros. 

o trabalho nao é realizado simplesmente para atender as 
necessidades de subsistencia. No caminho para a ro<;a, nao 
existe a preocupac;ao de chegar. Podem interromper a cami
nhada para colher castanha, mel ou cac;ar. Nao há pressa em 
terminar a tarefa, e os produtos colhidos sao utilizados semen
te para consumo interno. Nem sempre todos vao ao ro<;ado de 
urna só vez. Uns vao cac;ar, outros confeccionam artesanatos. 
Algumas horas de trabalho sao suficientes para comer e viver 
bem. Nao acumulam alimentos e nao existe um apego aos 
objetos materiais. A terra é de todos. 

Cada aldeia possui um cacique - que nao tem poder 
algum sobre os demais -, ele deve saber ouvir a todos, ter 
paciencia, conhecimento da história de seu povo, experien
cia tribal e sabedoria. Só os mais idosos podem ocupar tal 
cargo. No interior de suas malocas, há um palco de partilha, 
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onde sao lembradas as tradic;oes dos antigos, entoados 
cantos, narrados os mitos e lembrados os fatos pitorescos 
recontados entre gargalhadas, num clima de muita des
contrac;ao. 

Internamente os grupos Cinta-Larga dividem-se em tres 
clas - Mam Ccastanha), Kaban Cárvore grande> e Kakin (fruto 
do kakin, urna variedade de cipó). Possuem considerável 
conhecimento da medicina natural. O reconhecimento e a 
cura através das plantas nao é apenas urna especialidad.e do 
pajé, mas de toda a comunidade. A pajelan<;a e todo o seu 
ritual é prática reservada ao pajé que só pode ser urna pes
soa idosa. 

A partir do contato com as doen<;as da sociedade branca, . 
foram abrigados a recorrer, muitas vezes, a medicina 
alopática, pois o pajé nao cura doenc;a de branca. 

Quanto a escola, eles vem solicitando, com insistencia, 
aulas em portugues, mas está se fazendo um conhecimento 
mais profundo de suas tradic;oes e cultura, principalmente a 
língua, com vistas ao ensino bilíngüe. Está prevista a elabo
rac;ao de urna escrita padrao. Sabe-se que é um processo 
que exige muito tempo de estudos e experiencias. Dois ín
dios já comec;aram a participar de encontros e cursos para 
assumir o trabalho educacional junto ao seu povo. 

Como contato como branco e recebendo urna assisten
cia muito forte, hoje eles se veem obligados a comercializar 
seringa e vender um pouco de artesanato para cobrir os 
gastos com a compra dos produtos. 

É um povo que sofre as conseqüencias da invasao de 
madeireiros, garimpeiros, posseiros e fazendeiros. 

Zoró 

Os índios Zoró pertencem a familia Tupi-Mondé e sao, 
aproximadamente, 260 pessoas. Sua r~serva está situada no 
Estado de Mato Grosso, divisa com Rondónia, mas confluem 
para Ji-Paraná CRO>. por ser esta a cidade mais próxima de 
sua aldeia. 
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Os Zoró foram contatatos no início de 1977. Eram, nessa 
época, aproximadamente, 600 pessoas, que viviam em 8 
aldeamentos e 20 malocas. Seu território foi reduzido a menos 
da metade, sobrando urna extensao de 413.700 ha, que con
tinua sofrendo invasao de colonos, madeireiros, fazendeiros 
e garimpeiros. 

A demarca<;ao das terras Zoró foi feíta pelo exército em 
1985, que, no entanto, nao removeu os invasores. Hoje, em 
plena reserva indígena, existem cerca de 648 famílias. A área 
está apenas delimitada, conforme· documento nº 94.008 de 11 
de mar<;o de 1987. 

Sabe-se ainda que, de 1979 a 1981, a missao Novas Tribos 
manteve contato comos índios Zoró, fazendo muitas conver
sóes que provocaram urna radical quebra de sua identidade 
cultural. 

Os Zoró sao, hoje, urna comunidade praticamente relega
da ao abandono, sem qualquer assistencia, a merce dos in
vasores, comerciantes, colonos, fazendeiros e madeireiros. 
O tuxáua representante desta na<;ao fala insistentemente, 
em reuni6es de índios e também de brancos, que está can
sado de pedir aos invasores que se retirem da terra e pede 
que os brancos comecem a agir de verdade, fazendo cum
prir a Constitui<;ao. 

A.I. Rio Branco 

Está localizada nos municípios de Alta Floresta D'Oeste, 
Sao Miguel e talvez Nova Brasilandia, com uma extensa.o de 
236.197 ha., homologada pelo decreto nº 93.074 de 7 de agos
to de 1986. 

Nesta área se encontram várias na<;óes: Macurap, Tupari, 
Jaboti, Canoé, Columbiaria, Aripaka, distribuídas nas aldei-

, as de Sao Luiz, Cajuí, Porto Estaleiro e Morro Pelado. Cada 
n~ conserva a sua língua materna, porém alguns apren
dem urna ou mais línguas das outras nac;oes com que convi
vem. Para um melhor entendimento utilizam o portugués. 
Os primeiros contatos com o branco ocorreram por volta de 
1944, através dos seringueiros e depois pelo SPI. 
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Como percebemos, é urna área em que vivem "resto~ de 
nac;oes indígenas", que juntas esta.o tendo forc;as para man
ter sua língua, costurnes, tradi<;óes, cultura e, por meio de 
seus tuxáuas e pajés, mantero a sua área fiscalizada e asse
guram, em parte, a _ medicina tradicional (plantas medici
nais). Hoje, na sua maioria, sao seringueiros e agricultores, 
como meio de sobrevivencia. A cac;a e a pesca sao abundan
tes, por enquanto. 

Sofrem as conseqüencias de invasoes por madéireiros, 
posseiros ... 

A.I. Mequéns 

Nac;ao Sakirabiá. Localizada no município de Cerejeiras, 
cotn urna área de 105.25.Q ha. Os grupos es tao espalhados em 
seis pequenas aldeias, representadas por tuxáuas com dois 
auxiliares. As aldeias estao distribuídas através do igarapé 
Sao Rafael, Osório, Santa Luzia, Espanhol, 15 de Agosto e 
Cassetete, onde moram o tuxáua e o chefe do posto, quando 
está. Tem uma populac;:ao de, aproximadamente, 80 pessoas 
dentro da área, sendo quase todos Sakirabiá, mais de 30 
pessoas estao fora da área, espalhadas em Guajará-Miriin, 
Costa Marques e Rolim de Moura do Guaporé. Falam a lín
gua Tupi-Tupari. 

Os primeiros contatos foram com os peruanos, no prin
cípio do século. Em 1932, chegaram e se instalaram nesta 
área, pois antes estavam numa área próxima. Em 1940, tive
ram contato com o SPI, cuja equipe tinha um enfermeiro, o 
senhor Antonio Raimundo, que os atendía com carinho. Suas 
casas sao construídas com lascas de coqueiro, cobertas de 
palha, estilo duas águas. Há uma maloca maior, que é dos 
velhos, pois os que vao casando vao construindo casas meno
res. O trabalho principal sao os ro<;ados individuais e alguns 
coletivos. Cultivam o milho fofo para a chicha, mingau e para 
comer assado. Milho duro para animais de criac;ao. Man
dioca para a farinha, a macaxeira, batata-doce e algumas 
frutas do mato que servem para fazer chicha. Ámendoim 
para a pa<;oca. Vivem de cac;a e pesca. Para pescar, no ve
ri.o, quando os igarapés tem pouca água e secam as poQas, 
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desviam as correntezas do igarapé, onde participam, na maio
ria das vezes, mulheres, crianc;as e homens. Usam também 
o timbó, uma planta pequena que serve para bater na água 
e asfixiar o peixe, e, ainda, utilizam o arco e a flecha. Para 
cac;ar, usam mais a espingarda. 

Sao seringueiros, chegando a tirar até tres toneladas por 
família na temporada e comercializam para a compra de 
seus alimentos. Hoje nao tem mais clas. O número de mu
lheres é reduzido, o que os levou, nestes últimos anos, a 
buscar mulheres negras nas cidades mais próximas. 

Foram atingidos pelas doenc;as dos brancos, o que cau
sou a reduc;ao do número de pessoas. Conservam a medici
na natural e, na falta de pajé, muitos deles, conhecedores 
das plantas medicinais, aplicam seus conhecimentos em 
beneficio da comunidade. Usam a medicina do branco para 
as doenc;as do branco. 

Urna das características mais importantes desta nac;ao é 
a conservac;ao da língua nativa, o que os levou a terem for
c;as na defesa de sua terra. 

Há urna escola que funciona nos moldes do ensino regu
lar do branco, com professor branco. Há índios que inicia
ram a participac;ao em encontros e cursos de educac;ao indí
gena. 

Um dos grandes conflitos é nao ter a sua terra demarcada 
e homologada. Isto possibilita a invasao pelos colonos, ma
deireiros e fazendeiros. Em 1984 invadiram as terras e em 
1989 foram retirados, porém, existem constantes ameac;as 
de novas invasoes. A fiscalizac;ao por parte dos índios é di
fícil, urna vez que os limites das áreas sao naturais e quase · 
tudo por rios. 

,Karitiana 

O povo Karitiana pertence ao tronco lingüístico-familia 
Tupi-Arikem. Sua área está localizada no estado de Rondónia, 
a uns 95 km da cidade de Porto Velho, com urna área terri
torial de 98.698 ha. A demarcac;ao da terra foi homologada 
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em 1976, mas nao garantida por decreto. Na área demarcada 
estao enterrados antepassados distantes do grupo que aí 
habitava. Hoje, já muitos Karitiana de outro grupo nasce
ram. A criac;ao do posto e o confinamento ocorreram há uns 
trinta e tres anos - o posto é de, aproximadamente, 1959. 
O território tradicional-dos Karitiana compreende a regiao 
que fica entre o rio Candeias e o Jamari. Os índios fugiram 
em decorrencia das perseguic;oes e espoliac;oes dos 
migrantes e especuladores de terra, que vieram se instalar 
na atual área Karitiana. 

A demarcac;ao déixou de fora as terras melhores a mar
gem do rio Candeias·,' ainda hoje. reivindicada pelos índios, 
que se queixam da ausencia de cac;a e pesca no território 
atual. 

A educac;ao, como e!ll tantos outros povos, é formal, 
reprodutora da estrutura, num prédio semelhante aos da 
Zona Rural. As professoras ou professores sao brancos. Cer
ta vez, os índios mandaram embora urna professora que cas
tigava físicamente as crianc;as índias. 

Com relac;ao a saúde, apesar da alta rotatividade de enfer
me iros Cbrancos), comum entre as aldeias indígenas, os 
Karitiana sao um povo privilegiado, pois possuem dois pajés 
e sao um dos povos de Rondónia que mais conhecem e uti
lizam plantas medicinais. Atualmente há casos de tubercu
lose, gripe e pneumonia em crianc;as com menos de 1 ano. 

A economía é um dos problemas mais graves. É a ques
tao da sobrevivencia. Os Karitiana vem tentando várias al
ternativas, há vários anos. Em 1987, plantaram arroz para 
seu próprio sustento e também para vender, a fim de com
plementar a alimentac;ao: carne, macarra.o, enlatados etc. e 
também remédios, mas nao deu certo, porque nao havia 
condic;oes de escoar o produto até a cidade. Falta o trans
porte que a FUNAI deviá garantir. Confeccionam artesanato: 
arcos, flechas, pulseiras, colares, brincos, diversos adornos e 
vendem no centro de Porto Velho. 

A presenc;a mareante dos índios no Estado tern sido as
sunto de vários pesquisadores, na tentativa de conhecer e 
influenciar na mudanc;a do quadro da realidad,e indígena de 
Rondónia. Entre eles destacam-se as seguintes figuras, que 
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deram sua contribui<;ao: Marechal Rondon, Horta Barbosa, 
Benjamin Rondon, Nimuendajú, Lévis-Strauss, Edilberto 
Coutinho, Mário de Andrade e o próprio Oswaldo Cruz, 
quando da sua ida a regiao, por ocasiao da constru<;ao da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 

A questao indígena e o espa<;o geográfico em Rondónia 
estao ligados diretamente a figura de Rondon, que iniciou a 
política oficial de prote<;ao ao índio. A exemplo da adminis
tra<;ao de Mato Grosso, a distribui<;ao de terras foi realizada, 
mas nos mesmos moldes das capitanías hereditárias e 
sesmarias no início do século, ou seja, foram realizadas sem 
a discussao, a participa<;ao e o consentimento dos pavos in
dígenas, que eram os verdadeiros proprietários do espa<;o 
geográfico brasileiro. 

Rondon organizou várias expedi<;oes, principalmente na 
regiao do Jamari. com o objetivo de reativar o posto de 
Servi<;o de Prote<;ao ao Índio - SPI Rodolfo Miranda. Este 
posto foi fundado por Rondon. no início do século, com a 
finalidade de abrigar os índios Arikén. Centava com urna 
área de 90.000 ha e deveria contatar os índios Boca-Preta 

· que atacavam: a firma Almeida e Cia. 

A presen<;a do índio nas terras passa a ser um obstáculo 
a política desenvolvimentista de integra<;ao nacional. carro
chefe e justificativa do govemo federal para implementar a 
coloniza<;ao. Desse modo sobrou aos povos indígenas a paci
fica<;ao e espolia<;ao de seus territórios, para que as terras 
fossem liberadas e assumissem o seu caráter fundiário e de 
prosperidade privada. 

A implanta9ao de seringais em Rondónia foi motivo de 
vários ataques ao povo indígena na regiao, como, por exem
plo, no ano de 1957, no alto Jamari. No ano seguinte, as al
deias indígenas na regiao do lgarapé Floresta sao localiza
das pelas expedi9oes de seringalistas. Nessa mesma época, 

' alguns seringais sao saqueados por índios. O seringa! Canaa 
foi um deles e, em decorrencia <leste fato, sao organizadas 
tres expedi9oes coma finalidade de punir os saqueadores. 
Urna das expedi<;oes segue em dire9ao ao rio Jaru e as ou
tras duas, que foram organizadas pelos seringueiros de San
ta Cruz e Canaa, adentram a floresta a procura dos índios 
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que, revoltados pela perda da terra, veem nos ataques aos 
seringais a forma de mostrar sua insatisf~ao. 

Em 1962, nova expedi<;ao para punir os nativos é organi
zada pelo seringa! Santa Cruz que, no enfrentamento, per
cebeu a for<;a e a resistencia do povo Uru-eu-wau-wau, que 
lutou até as últimas conseqüencias na defesa de seu povo. 

A presen<;a indígena no Vale do Guaporé foi identificada, 
em 1916, pelo capitao Manoel Teóphilo da Costa Pinheiro, 
que, nesta ocasiao, ip.iciava um levantamento dorio Caltório, 
atravessando a cachoeira denominada Cojubin. Nesta regiao, 
principalmente no Baixo Rio Caltório, foi encontrada urna 
empresa denominada Guaporé Rubber Company, que havia 
invadido as terras indígenas. 

· Rondon refere-se a presen<;a indígena nessa regiao por 
ocásiao do contato amistoso que tivera com eles na localida
de do Vale do Jaru e Tramac. Fez urna descri9ao do seu 
território como sendo a passagem entre as vertentes ·das 
duas cordilheiras, a extremidade setentrional da Cordilhei
ra dos Parecis e a dos Pacaas-Nova. Rondon, quando em 
contato com os índios, se desloca até a Gruta Araí. onde 
eram praticadas as cerimónias fúnebres. A FUNAI de 
Rondónia recentemente localizou essa gruta, que se encon
tra no interior da área interditada. Os índios do rio Urupá 
denominavam o rio Caltório de Cumicripá. 

Em 1963, vários ataques ocorrem nas imedia<;oes dos 'ríos 
Machado, Muqui, Ricardo Franco, Urupá e Sao Miguel. O 
Servi~o de Prote9ao ao Índio - SPI justifica tais ataques 
como decorrencia da constru9ao da BR-429, que seccionou o 
território tribal. 

A fixavao de empresas agropecuárias nas nascentes dos 
ríos, nas regioes de campo, intensificaram os massacres. O 
Grupo Uru-eu-wau-wau teve participavao decisiva P<?r ocasiao 
da implantavao da fazenda Alta Lídia, de propriedade de 
Flodoaldo Pinto, que foi expulso em decorrencia do assassina
to de vaqueiros e mais de 400 Cquatrocentas) cabe<;as de gado. 
Tal intento foi organizado pelo grupo Uru-eu-wau-wau. 

A atividade mineradora no estado de Rondónia tem tra
zido vários prejuízos as na<;oes indígenas. Etn 1966, os ga-
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rimpeiros que entraram na área indígena aumentaram os 
conflitos. 

Nilo Veloso, da SASSI "SPI", encontrou, no igarapé Flo
resta, trinta e seis pontos de presen<;a de índios arredios na 
regiao. Foi solicitada urna operac;ao policial que garantisse a 
retirada dos garimpeiros e dos seringueiros e, também, o 
impedimento de ac;ao do SPI realizado pelas firmas Benfica 
e Flodoaldo Pinto, que, na ocasiao, ainda permaneciam na 
área. Ainda em 1966, vários seringueiros comunicam ao SPI 
que, no Seringa! Santa Cruz, havia índios que fechavam as 
estradas de seringa com9 forma de protesto. Vários serin
gueiros da regiao abandonam seus seringais e formam nova 
expedic;ao punitiva aos índios. 

Nao somente a bacía do Jamari, mas também o rio Urupá, 
Igarapé Mandí, Rio Preto, Candeias e Igarapé Pombal tem 
sido palco de conflitos, principalmente a fazenda Marechal 
Rondon, no lgarapé Pombal e a minera9ao Brumadinho, que 
foi instalada numa antiga pista de pouso do SPI. 

A presen<;a dos garimpeiros e a instala<;ao de empresas 
mineradoras foram motivo de grandes ataques indígenas, 
iniciados em 1966. A presenc;a de grupos indígenas próximos 
as localidades na Serra de Tracuá, nas margens do Candeias, 
do Jamari e cabeceiras, do Floresta, foi motivo suficiente 
para que, através do SPI, o governador de Rondónia, que 
também foi pressionado pela comunidade local, determinas
se a cria<;ao de urna reserva indígena, como forma de, por 
um lado, assegurar e garantir a instalac;ao das mineradoras 
Cque se instalaram definitivamente na regiao) e, por outro, 
garantir a seguranc;a aos índios, para que estes ·nao recor
ressem as práticas radicais de ataques, como forma de ga
rantir seus territórios. 

Em 1982, os Uru-eu-wau-wau atingem, no PIA Coman
dante Ari, o sertanista Maia, como represália a FUNAI pela 
presenc;a, desde 1980, de garimpeiros clandestinos que se 
encontravam nas matas do Igarapé Nova Floresta. 

Os índios de Rondónia tem tido urna presenc;a mareante 
nos saques em represália aos projetos de garimpo, seringais 
e colonizac;ao Cpor exemplo, a morte de Braulino no lote 33 
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do INCRA). No mesmo local, em 1979, os Uru-eu-wau-wau 
mataram os filhos de Francisco Prestes. Este tipo de repre
sália aos projetos de colonizac;ao, segundo depoimentos dos 
moradores de Ariquemes, afugentou os colonos assentados 
nessa área demarcada pelo INCRA, que abandonaram inclu
sive suas ro9as. 

O embate entre seringalistas e o povo indígena, no Esta
do de Rondónia, mostra a gravidade das desaven9~ entre 
eles, ocorridas no ano de 1974 no Seringa! Canaa e nas no
vas coloniza96es de seringueiros no Jaru e Candeias. ·Em 
1976, o ca<;ador Vicente Marques Paiva é flechado na cabe
ceira do rio Floresta. 

Os anos 70 foram o marco de várias mortes ligadas as 
coloca<;óes dos seringueiros, principalmente as efetuadas 
pelos Uru-eu-wau-wau, quando da desapropriac;ao dos se
ringais Santa Cruz e c ·anaa, . na cria<;ao de novos assenta
mentos realizados pelo INCRA. no projeto Burareiro. Por 
ocasiao da implanta9ao de tais projetos, ternos o exemplo 
da linha 34, as margens· do Floresta, em que os Uru-eu-wau
-wau matam o seringueiro Daniel Castro e ferem Elifas Ba
tista da Silva. A presen9a dos índios tem se verificado tam
bém por ocasiao da construc;ao da BR-429, quando os ho
mens que trabalham na área sao apedrejados pelos índios 
da regiao. 

A_ demarca<;ao da BR-364 ocupou parte do território indí
gena. Como forma de saída e resistencia a situa<;ao precária 
em que se encontravam os índios de Rondónia, em 1984 um 
grupo de índios liderados pelos Suruí enviou delegac;6es aos 
Gaviao, Arara, Zoró e Cinta-Larga, a fim de lhes propor urna 
alian<;a de defesa dos seus territórios. Isto prova que o índio 
de Rondónia nao é somente vítima, mas elemento transfor
mador da própria realidade. 

Tres chefes Suruí foram a Brasilia e a Sao Paulo solicitar 
apoio junto a UNI CUniao das Nac;óes Indígenas), a CPI CCo-, 
missao Parlamentar de Inquérito), a Comissao Pró-Indio e 
aos setores da opiniao pública sensíveis a sua causa. 

A partir desses exemplos, os índios de Rondónia que 
sempre tiveram urna história de resistencia, organizaram e 
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participaram da lª Assembléia Geral dos Povos Indígenas 
de Rondónia e Norte de Mato Grosso, realizada em Ji-Paraná, 
de 17 a 21 de outubro de 1991, onde, após várias discussóes, 
chegaram a sérias conclusóes e fizeram importantes depoi
mentos, conforme parte do relatório final da referida assem
bléia, transcrito a seguir: 

Zelito Tenharim: 
"Enfrentaremos militares, fazendeiros, madeireiros e 

mineradoras. Vai ser difícil conseguir ajuda do Governo, vai 
demorar um pouco, teremos de lutar muito. Vamos ser ou
vidos por prefeitos e pelo governador do Estado. Teremos 
perseguic;ao por parte da FUNAI, mas sejamos fortes". 

Jair Nambikwara: 
"Ternos de ter coragem, a FUNAI nos segura, mas agora 

vamos passar a frente dela. Vamos deixar de lado a FUNAI 
e agir". 

Wem Prawam: 
"Eu quero defender meus parentes, eles estao todos con

denados, eu tenho dó dos meus paren tes" . 

Itabira: 
"Vou continuar enfrentando nossa luta, eu estou amea

c;ado aquí em Rondónia pela FUNAI, autoridades e madei
reiros. Eu tenho coragem, nao tenho medo da FUNAI". 

Antenor: 
"Vamos brigar muito, arriscar a vida para poder resolver 

a situac;ao dos parentes. Vamos exigir do governo nossos 
direitos. Companheiros, coragem eu tenho, voz eu tenho, 
boca eu tenho, vamos nos unir para lutar por nossos direitos 
e brigar com os opressores". 

Panderió: 
"Estamos aqui para resolver nossos problemas, o sofri

' mento do nosso povo. Isso nao é brincadeira, vamos mostrar 
quem somos". 

Pedro: 
"Ternos de lutar, mexer com as coisas, meu povo sempre 

ficou escondido, morrendo, todos estáo sofrendo até hoje, 
vamos mudar esta situac;ao". 

42 

Moacir: 
"Já estou ame~ado, já perdemos muitas áreas para fa

zendeiros, nao queremos perder mais, vamos lutar juntos!" 

Katarino: 
"Vamos trabalhar juntos, chega de ficar separados, va

mos reunir os parentes das comunidades e contar com o 
apoio uns dos outros. Vamos lutar para segurar a terra 
pequenina que ainda ternos. Ela é nossa". 

Concluindo o pronunciamento dos representantes indí
genas, Orlando Baré fez os seguintes questionamentos: 

"Que vao fazer? Que trabalhos eles vao fazer? 

Desta Assembléia surgiram sugestóes, propostas e alian
<;as; continuaremos trabalhando. 

Nós, da COIAB, comec;amos assim também, vamos conti
nuar a luta, ela é nossa. Vamos buscar unidade, alianc;as 
entre nós mesmos". 

Prosseguindo, Amarildo Tukano fez a leitura do docu
mento final da Assembléia. Os documentos foram destina
dos ao Presidente Fernando Collar de Melo, Governador, 
Dr. Oswaldo Piana, BIRD, Secretário Adjunto da Agricultu
ra, Nilson Moreira Campos e para o Prefeito de Ji-Paraná, 
Dr. José de Abreu Bianco. Os documentos trataram das se-, 
guintes questoes: Barragem no Rio Machado, invasao na Area 
Zoró, PLANAFLORO e exonerac;ao de cargos. 

Os documentos foram lidos, aprovados e assinados por 
todos os índios presentes. 

"Voces estao se unindo para enfrentar a luta juntos e 
convidando a gente para lutar juntos. O inimigo é grande, 
ele nao quer só a madeira, quer o ouro. Essas crianc;as brin
cando amanha precisarao de terra para morar" CNoeli 
Wailand, CUT/MT). 

Grupo de apoio ao índio CAna Pereira de Macedo) 

"É motivo de grande esperanc;a ver nascer esta articula
c;ao aquí na regiao. É motivo de alegria porque eu creio que 
é somente a partir da uniao e da alianc;a entre voces com os 
demais povos oprimidos da nossa sociedade, é que somos 
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capazes de fazer acontecer urna mudanc;a. Vencer as dificul
dades que há 500 anos sofremos, vencer os inimigos: madei
reiros, fazendeiros e o grande inimigo que é o siste ma que 
gera pobres cada vez mais pobres, explorados. Que as lide
ranc;as sejam fiéis as suas comunidades, nao se deixem ven
der. tenham coragem diante das dificuldades. Contem sem
pre com o apoio e a solidariedade dos companheiros do 
Grupo de Apoio." 

IECLB Usmael Tresman) 

"Foi bom estar com voces. Apesar de tudo, voces ainda 
cantam. Assembléia é muito importante. A partir daí, voces 
lutam. Organizac;ao é pedra nas maos dos ricos. A gente 
apóia e acredita na 1 uta." 

Assessoria Jurídic.a do CIMI/RO CMaria Cecília Filipinil 

"Primeiro lugar: motivo de alegria de estar no meio de 
voces, nao sendo índio, mas tendo sangue de índio. Nao es
tou aqui por salários, mas por convicc;ao de luta. O problema 
de voces é igual ao dos seringueiros, dos negros, dos sem
-terra e dos desempregados. 

Quem faz as leis sao os deputados, fazem as leis de acor
do com interesses deles. Esquecemos que eles sao minoria e 
nós a maioria ... Contem conosco para a luta." 

CIMI/RO (José Bassegio) 

"Hoje aquí voces deram o primeiro passo para a organi
zac;ao dos povos indígenas de Rondónia e Norte do Mato 
Grosso. Voces acabaram de criar um instrumento de luta, 
que vai servir na luta pela terra, na luta pelo direito a vida, 
na luta pelo direito a sua cultura, na luta pelo respeito, con
tra alguns brancas. E é nessa luta que o Conselho Indigenista 
Missionário se compromete com voces, cabe a voces honrar . 
isto que foi feito hoje, voces nao estao sozinhos, nós estamos 
~í para apoiar e também para fiscalizar. 

Companheiros, isto é muito sério. Isto que voces decidiram 
boje, aqui, nao vai parar aqui, nao, tem muito trabalho pela 
frente e o Conselho Indigenista Missionário sempre estará a 
disposic;ao, para auxiliar, para ajudar naquilo que for possível 
e naquilo que for do seu alcance. Parabéns pela decisao." 
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Secretaria de meio ambiente CManoel Valdez) 

"Eu sinto alegria, vi a participac;ao de vocés na Assem
bléia." 

CIMI Nacional (J ornalista Antonio Carlos) 

"Estou alegre em poder participar com voces da Assem
bléia. Trabalho no CIMI, na elaborac;ao do Jornal Porantim, 
podem contar com nosso apoio. Sempre vamos estar lá, ao 
lado de voces, contando o que está acontecendo em Róndónia 
e Norte do Mato Grosso. Voces podem escrever, mandar carta 
etc., nós estaremos lá ao lado de voces." 

Assessor do CIMI Nacional (Paulo Maldus) 

"Em nome do CIMI NACIONAL, meus parabéns. Nessa 
Assembléia o que me chamou a atenc;ao foram os depoimen
tos· das mulheres, porql!e vi a realidade de voces através 
delas. O depoimento e a presenc;a dos mais velhos. E a rea
lizac;ao desta Assembléia é muito importante." 

Finalizando, foi decidida a data da 2ª Assembléia Geral 
dos Povos Indígenas, para avaliar o trabalho dos colegas que 
foram indicados e outros. Após consulta e votac;ao, foi apro
vada para setembro de 92. Foi dada a programac;ao do dia 
21: Passeata pelas principais ruas de Ji-Paraná. O tema prin
cipal a ser abordado é: "500 anos de Resistencia Indígena, 
Negra e Popular". 

Manoel Moura dá por encerrada a 1 ª Assembléia Geral 
dos Povos Indígenas dos Estados de Rondónia e Norte do 
Mato Grosso, com a Coordenac;ao das Organizac;oes Indíge
nas da Amazonia Brasileira, assessorada por Paulo Maldus, 
Conselho Indigenista Missionário de Rondónia e Grupos de 
Apoio ao Índio. 

Convocou, a seguir, o Conselho eleito para urna reuniao 
de planejamento dos trabalhos, solicitando a assembléia para 
assinar os documentos. 

"Agradecemos, sinceramente, a todas as pessoas e enti
dades que, de urna forma ou de outra, direta ou indireta
mente, contribuíram com a realizaQao desta assembléia, 
cumprindo, desta forma, com o seu papel social de auxiliar 

. . . - " as m1nor1as em suas organ1za9oes. 
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Entidades que contribuíram para realizac;ao da 
assembléia 

CDDH - Ji-Paraná 
CEPAMI - Ji-Paraná 
Unir - Porto Velho 
Aparai - Porto Velho 
Associa~áo Pamaré - Povo Cinta-Larga - Cacoal 
Organizaváo Metarelá - Povo Suruí - Cacoal 
Movimento Sem-Terra - Ouro Preto D'Oeste 
CPT - Porto Velho 
OAB - Porto Velho 
CEAP - Porto Velho . 
Pastoral da Saúde - Ji-Paraná 
Pq,storal Operária - Ji-Paraná 
Ecoporé - Rolim de Moura 
PT - Ji-Paraná · 
STRs - Vários Municípios do Estado de Rondónia 
EFA - Ji-Paraná 
EFA - Ouro Preto D'Oeste 
Grupo de Uniáo e Consciencia Negra - Ji-Paraná 
CUT - Departamento Estadual dos Trabalhadores Ru
rais - RO/MT 
Representantes do Acampamento dos Sem-Terra 
Grupos de Apoio ao Índio de Rondónia e Norte do Mato 
Grosso 
CIMI - Nacional 
Diocese de Ji-Paraná 
STR - Ji-Paraná 
MABRO - Movimento dos Atingidos por Barragens de 
Rondónia 

Organizac;oes Indígenas 

UNI-Acre 
COIAB - Amazonia 
FOIRN - Rio Negro - AM 
Cim - Mura - AM 
CGTI' - Ticuna - AM 
UNI - Tefé - AM 
CIR - Roraima 
OPIRE-Acre 

A história de luta dos povos indígenas do Estado de 
Rondónia vem ocorrendo na contradi<;ao entre o genocídio 
caracterizado pelo atual quadro do povo indígena e suas na
<;6es e a clareza política através das organizaQ6es e participa
<;ao desse povo a fim . de reverter tal quadro. Devemos reco
nhecer que várias foram as ocasi6es em que esse povo de
monstrou que nao espera somente pelos órgaos governamen
tais para a solu<;ao dos seus problemas. Descobriu que a Ali
an<;a dos Povos da Floresta <Índios, Seringueiros e Coletores) 
tero sido a forma clara e objetiva pela qual sera.o mais fortes 
e que a conquista de· seus ideais chegará mais rápido. 
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Povos da floresta 

Dos Povos da Floresta falaremos dos seringueiros - ho
mens que ainda sobrevivem do extrativismo da seringa. 

Falar dos seringueiros na Rondónia de 1992 é, para 
alguns, falar de urna atividade-fantasma, no sentido de 
que essa atividade sucumbiu ao processo de modernizac;ao 
por que tem passado o Estado de Rondónia, na agricultura, 
na agropecuária, no garimpo das grandes mineradoras 
etc. 

Acreditamos que, em meio a popula9ao de Porto Velho, 
tal idéia se fa9a presente através da Associa9ao dos Solda
dos da Borracha, e em Ariquemes, Guajará-Mirim, Cautário 
e toda a regiao do Vale, a atividade ainda subsiste. 

Por ocasiao do I Encontro dos Povos da Floresta e pes
quisadores de Rondónia CCosta Marques, julho de 1989), no 
depoimento de um seringueiro, observa-se a própria incor
porac;ao deste a urna atividade quase em extin9ao: 

"Eu sou seringueiro do Cautário, gosto de ser seringueiro. 
Desenvolvo esta atividade há trinta anos. Mas, hoje, só consi
go me manter como seringueiro porque ta~bém t~~ho o m:u 
roQado. Mesmo assim, acredito que esta m1nha atividade n~ 
dure muito, porque lá da minha colocaQáo eu escuto cada d1a 
mais o barulho da motosserra se aproximando. Já os meus 
filhos náo sao iguais a mim. Eles nao querem ser seringueiros. 
Preferem trabalhar na cidade, na profissao de auxiliar de 
pedreiro, porque como dinheiro que ganham dá para com
prar relógio, óculos escuros, rá.dio portátil e dizem que lá pelas 
bandas da cidade tem muito mais diversáo. Sem contar que 
para ser auxiliar de pedreiro a gente tem que ter poucas horas 
de trabalho e é mais leve o servir;o •. 

Tal exemplo mostra a fragilidade da atividade extrativis
ta da seringa, visto que em algumas colocac;oes os seringuei
ros optaram por ser trabalhadores rurais Catividade agríco
la) e tal atividade nao tem continuidade com a chegada dos 
grupos mais jovens. 

A partir do Encentro em Costa Marques, em que tivemos 
a oportunidade de conhecer-a problemática atual dos serin
gueiros, tais problemas comec;aram a ser debatidos em nível 
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nacional. Reconhecemos que tal afirma.Qao necessita de um 
estudo mais minucioso, com dados mais elaborados, com urna 
análise mais científica da questao. 

I-Iistoricamente, a atividade seringueira em Rondónia, 
como em toda a regiao, da Amazonia, se deu por ocasiao do 
desbravamento da floresta, na segunda metade do século 
XIX, quando a cobi9a internacional atraiu os nordestinos para 
os seringais da regiao, via Porto de Belém. Eles eraní. atraí
dos por um cartaz ql,le mostrava a figura de um grande vaso 
cheio de leite, simbolizando o látex em abundancia na re
giao. 

Os nordestinos foram atraídos para a regiao da, Amazo
nia Catual estado de Rondónia) da mesma forma que os .su
listas e os nordestinos sao atraídos hoje pela propaganda 
governamental para os projetos de colonizavao. Ambas as 
situa96es se explicam pela necessidade de mao-de-obra, ini
cialmente, nos seringais, urna vez que crescia a procura do 
produto na Europa, ou mesmo Estados Unidos. Nessa oca
siao, anos 90 do século passado, a borracha já estava alcan
vando certa importancia económica, na confecc;ao de vários 
artigos de consumo, e também projec;ao no mercado exter
no, que absorvia grande quantidade da produc;ao. Vejamos o 
gráfico a seguir: 

1901 29.971 toneladas 
1002 29.890 toneladas 
1003 32.590 toneladas 
1004 33.090 toneladas 
1005 34.680 toneladas 
1906 37.540 toneladas 
1007 36.650 toneladas 
1008 38.511 toneladas 
1009 39.494 toneladas 
1910 38.177 toneladas 
1911 44.296 toneladas 

<Fonte: Amazónia Brasüeiro, IBGE, Rio de Janeiro s/dl 

Observamos que a produc;ao acrescida no período de 10 
anos necessita de u'a mao-de-obra também acrescida, para 
acompanhar o ritmo da produc;ao. A mao-de-obra indígena 
foi utilizada antes. 
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Em agosto de 1985, na cidade de Ariquemes, houve o I 
Encontro Nacional dos Seringueiros, promovido pelo Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri e as Associac;oes 
de Seringueiros de Rondónia e Amazonas. Os seringueiros 
contaram com a assessoria de Mary Helena Allegretti (Pre
sidente do Instituto de Estudos Amazónicos - Paraná), Ana 
Maria Avelar <Vice-Presidente do Instituto de Pesquisa em 
Defesa da Identidade Amazónica), Carlos Correa Teixeira 
(sociólogo - PUC - SP>, Abe! Neves (representando os se
ringueiros de Ji-Paraná), Anésio CSecretário de Aviac;ao de 
Ariquemes), Marly CSecretária de Promoc;ao SociaU, José 
Valter CPró-Memória - Brasilia), Fernando Carquiteto de 
Ariquemes). 

Nesse Encontro, o sociólogo Carlos Teixeira propós a 
criac;ao das reservaf? extrativistas a exemplo das reservas 
indígenas. Abel Neves opós-se a tal proposta, afirmando que 
já havia as reservas biológicas em Rondónia e bastava que o 
governo contratasse seringueiros para servir de fiscais nes
sas reservas biológicas. Ao mesmo tempo Carlos Teixeira 
reforc;ava seu argumento, afirmando que nao se tratava de 
reservas governamentais, mas de garantir todo o espa90 no 
território da Amazonia, onde houvesse seringueiro traba
lhando na atividade extrativista, incluindo a borracha e ou
tros produtos, como a castanha, poáia, mac;aranduba, balata, 
sorva etc. Afirmou ainda que a conserva<;ao desses espa<;os 
contribuiría para a preserva<;ao de toda a fauna e flora e do 
modo de vida do seringueiro. Nao se falava mais da escravi
dao do barraca.o. Os seringueiros poderiam resgatar a liber
dade com que haviam aprendido a contar na convivencia 
com a mata. É como se esta liberdade tivesse ficado alojada 
num cantinho de suas consciencias. Com a decadencia do 
barracao, podiam agora pensar em urna vida livre. A reserva 
extrativista era urn caminho para que o objetivo se concre
tizasse. 

No dia 12 de outubro de 1985, em Brasília, houve o 1 
Encentro Nacional dos Seringueiros e Soldados da Borracha, 
realizado na Universidade de Brasilia, cuja promo<;ao foi do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri; Associru;ao 
dos Seringueiros de Rondónia, do Amazonas e do Acre. Os 
seringueiros contaram com a assessoria de Mary Helena 
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Allegretti, Carlos Correa Teixeira, Ana Maria Avellar e ou
tros. Desse encontro foram tiradas duas resoluc;oes: A cria
c;ao do Conselho Nacional do Seringueiro e a Proposta da 
Criac;ao das Reservas Extrativistas. 

Esse Encontro teve urna importancia histórica, pois per
mitiu que o Brasil conhecesse os seringueiros e a realidad.e 
da seringa. No dizer do sociólogo Teixeira, o Encentro mar
cou principalmente num momento em que o Brasil passava 
pelo processo de redemocratiza<;ao, condi<;ao essa para que 
o homem seringueiro se expusesse pela primeira vez a .so
ciedade, mostrando a identidade dos homens da floresta. 

Aos poucos foi surgindo um e~pírito de consciencia atra
vés das organiza96es dos seringueiros. Podemos ilustrar tal 
afirmativa quando um grupo de seringueiros, representan
tes da BR CAriquemes), foi a Porto Velho e fez passeata pelas 
principais ruas da cidade, no momento em que chegava o 
Embaixador da Malásia. Na passeata os seringueiros se 
manifestaram através de fai.xas, com os seguintes dizeres: 

"PAREM DE DESTRUIR NOSSAS FLORESTAS." 
"PELA CRIA<;ÁO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS." 
"SERINGUEIRO NÁO É BICHO DO MATO." 
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O PERFIL DO 
CAPITALISMO 
EM 
RONDÓNIA 

"Num trem para as estrelas, depois dos navíos negreiros, 
· outras correntezas." 

Caz u za 



\ 

O peñtl da especula~ao 

O homem contemporaneo é um ser fragmentado pelo 
sistema capitalista que, por sua vez, se reveste de múltiplas 
facetas. Assim, para o homem, o apego ao local e f:l.O coti
diano pode ser urna soluyao precária na tentativa de resga
tar a sua integridade. Do ponto de vista do historiador, en
tretanto, a mundividencia tem ·de dar conta de um panora
ma mais amplo da História, transcendendo a esfera do aqui 
e agora na problemática humana. 

"Mesmo seguindo urna linha de pensamento marxista, 
há ·que se considerar a estrutura e a con juntura do tempo 
presente assim como os ~ 'outros tempos' inseridos no ritmo 
do mesmo" CGodoy, 1988). 

Compreender o problema que observamos passa tam
bém pela compreensao da questao da existencia humana no 
decorrer do tempo e. nesse processo. a configura~ao do 
modelo capitalista. 

Pretendemos fazer uma abordagem do capital no intuito 
de inscreve-lo na questao específica do investimento e sua 
respectiva rentabilidade nos "negócios da madeira" em 
Rondónia. O primeiro passo é situar aquilo que entendemos 
por capital. 

Por capital compreendemos o conjunto de bens materi
ais, ou seja, "os instrumentos de trabalho, as matérias-pri
mas e os meios de subsistencia que representam o trabalho 
acumulado e que se. encontram em poder de determinados 
indivíduos - como propriedade privada. Só constituem ca
pital, dentro das rel~oes de produQio determinadas, as 
relayoes de produyao capitalistas. E estas só se caracterizam 
pela explo~ do trabalho assalariado pela burguesia. para 
a produyao de mais-valia" <Marx. 197,4). 

Qual seria a imagem do capitalista da indústria madei
reira em Rondonia? Hardman e Martins tentam dar urna 
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imagem do capital e do capitalismo em momentos históricos 
diferentes. 

O primeiro situa o capital internacional na constru<;ao 
da Madeira-Mamoré. O segundo mostra a figura do empre
sário paulista antes da crise de 1929. Hardman nos faz a 
seguinte descri<;ao: 

"A combina<;ao entre imagina<;B.o romantica, espírito empre
endedor e especulac;ao financeira produziu um tipo caracte
rístico de capitalista, que dominará o cenário de constrU<;ao 
das grandes obras públicas internacionais, em especial no 
primeiro quartel do século XIX. O Sancionismo é sua melhor 
expressao. Desenharam um mundo homogéneo e unificado 
de forma mais ampla e sólida do que os navegantes do 
renascimento. Tais homens pensavam em termos de conti
nentes e oceanos. Para eles, o mundo era urna única coisa, 
interligados por trilhos de ferros e máquinas a vapor, pois 
seus horizontes comerciais eram como seus sonhos sobre o 
mundo. Para tais homens, destino, história e lucro eram urna 
e a mesma coisa· <Hardman, 1988). 

Em rela<;ao a figura do empresário paulista, vindo das 
fazendas de café, Martins faz a seguinte afirma<;ao: 

\ 

·o empresário paulista seria a raiz do empresariado nacio
nal. No conjunto, as mesmas condi9oes que destroem asocie
dade escravocrata constroem a consciencia empresarial, já 
que o capital é o regente do processo. A metamorfose de dois 
tipos humanos aparece explícita ou implicitamente, em vá
rios trabalhos como produto da urbanizac;ao de residencia do 
capitalista, ou seja, haveria urna incompatibilidade entre a 
vida na fazenda, em que esta.va sobre controle apenas a pro
du<;á.o da mercadoria e a atua<;á.o entpresarial. Foi preciso 
que o fazendeiro dela saísse e fosse viver em meio urbano, 
descortinando outras fases da circula.<;8.o da mercadoria e do 
círculo do capital para passar a raciocinar em termos de ca
pital e nao em termos de propriedade. E passar, pois, a fazer 
investimentos no comércio, nas financ;as e nas indústrias· 
<Martiris, 1975). 

O perfil do capital e do capitalista encontrado nesses au
tores, com caracteristicas comuns, é a busca de urna maior 
seguran<;a de poder (nacional e locaU; de seguran<;a do capital 
investido, da necessidade de uma lucratividade cada vez mai
or. Para isso, eles buscam um mercado que lhes garanta a 
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manutenc;ao do lucro e que pode ser explorado de forma 
moderna ou arcaica. Paul Singer acrescenta-nos outra carac
teristica que alía os opositores na concorrencia do mercado: 

"A caracterí~tica do capitalismo é o capital. Valor a procura 
do lucro, pressupondo a existencia de um mercado, urna ne
cessidade vital -para a manutenc;áo do lucro, que pode ser 
explorado mercantilmente. Esta concorrencia é realizada pelos 
que tem dinheiro, pelos que esta.o organizados em empresas. 
Os demais apostam numa ou noutra empresa; exemplo: bolsa 
de valores, compras de a9oes, ou transferem esta responsabi
lidade para· um banco que faz as apostas pelos cidadá.os, que 
investem nos mercados existentes ou nos que ainda va.o se 
desenvolver. O capitalismo tem a tendencia de fazer urna 
generalizac;ao da economía .de mercado, o que dá sentido a 
competic;áo universal pelo dinheiro. A empresa ~pitalista é 
autoritária, mesmo quando seu titular é nacional, intemacio- · 
nal ou municipal" (Singer, s.dJ. 

As articulru;6es capitál/capitalismo, consideradas por Paul 
Singer, dao-nos urna idéia da forma pela qual tal quadro se 
impoe, seja numa na<;ao, num continente ou nurna regiao. A 
máquina burocrática e estatal é a base de sustentac;ao dos 
capitalistas, como nos afirma Miliband: "Sendo classe domi
nante por seu poder ecónómico, ela é capaz de utilizar o 
Estado como seu instrumento de domina<;ao da sociedad.e 
para que tenha o poder de mando" CMiliband, 1979). Para 
Fernando Henrique Cardoso, "nas rela<;oes concretas de 
poder, a diferen<;a entre classe dominante e classe gover
nante é constituída pela sociedade capitalista, e portanto, a 
autonomía relativa do Estado é necessária" CCardoso, 1977). 
Podemos observar que a figura do empresariado nacional 
constitui atualmente urn grupo que tem a hegemonia de urna 
classe para poder manter os seus interesses políticos e so
ciais. 

A produ<;ao nao mais será dirigida por empresários iso
lados, independentes uns dos outros e ignorando as neces
sidades económicas humanas, mas sim por urna institui<;OO 
social. Os capitalistas se unem para nao dividir o bolo, muito 
embora, pela divisao nacional do trab~ho, os processos de 
troca, dos diferentes produtos, assumem várias formas, tais 
como "divisao de trabalho entre várias empresas de um país 
ou entre os diferentes ramos industriais, divisao do trabalho 
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entre agricultura e indústria, ou no interior de urna família" 
CLenin. 1979). Além dessa forma de divisao social de traba
lho, há urna outra, que se estabelece entre os diferentes 
países. Aparece assim urna parti<;ao específica das for<;as 
produtivas do capitalismo, resultando em urna divisao do 
trabalho social no plano internacional. 

Os interesses do capitalismo proliferam em vários ra
mos. No caso do Brasil, a acumula<;ao primitiva passou da 
monocultura para a indústria e, na virada do século, esco
lhem a corrida para as grandes propriedades rurais, 
justificada por projetos grandiosos da cria<;ao de gado. O 
local escolhido para este cenário f oi a fronte ira agrícola 
Centro-Oeste e Norte, no período de 1964 até a década pas
sada, concentrado numa quantidade cada vez maior de ter
ras os grandes proprietários em rela<;ao aos latifundiários 
do Sul e do Sudeste~ Na visao de Sandroni: 

"É um erro metodológico considerar o Brasil como um todo, 
calcular o índice de concentra~ e dizer que ela está aumen
tando. Isto porque as condi<;óes sáo muito diferentes se con
siderarmos os Estados agrícolas mais importantes (especial
mente o Sul/Sudeste) e compará-los com as regióes de ocupa
<;áo recente como Mato Grosso, Pará, Rondónia, Goiás. Nas 
regióes de ocupa<;ao mais recente. onde o que predomina 
ainda é a especula<;áo de fato, a concentr~ está aumentan
do· (Sandroni, 1986). 

"Nestas localidades, só se alimenta 
urna vez por dia" 

Qual a justificativa da concentr~ao de terra para a pro
d u<;ao capitalista? Para produzir na agricultura, hoje, nao 
basta mais ser apenas proprietários de terra, ainda que esta 
seja pressuposto da produ<;ao. Acontece que, no movimento 

, de reposi~ das atividades agrárias, é preciso levar em conta 
certo montante de bens de capital, sem os quais a produc;ao 
agrícola poderá ser de pronto posta em xeque pela 
penaliz~ao de valores. Neste sentido. aterra subordina-se 
ao Capital ou, mais claramente, "o trabalho agrícola familiar 
e assalariado subordina-se ao Capital, no contexto de urna 
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industrializa~ao crescente da agricultura, processo no qual 
a terra-matéria perde suas forc;as determinadoras das con
dic;oes de produc;ao, em favor da terra-capital" CMuller, 19.86). 

Reportando a questao da concentrac;ao fundiária e da 
entrada do grande ·capital para urna regiao de fronteira 
agrícola, Mugrave, presidente do Instituto Estadual de Flo
restas de Rondónia, concedeu-nos a seguinte entrevista: 

"A partir dos anos 70, com a abertura de rodovias como a 
Perimetral.Norte e a Transamazónica, passou a existir o PIN 
- Programa de Integr&.Q8.o Nacional, e o INCRA faz o seu 
primeiro assentamento ordenado, que é o PIC - Programa 
Integrado de Colonizac;ao. Em 1970, no municipio de Ouro 
Preto do Oeste/RO. A histótia do saque em Rondónia come~ 
a partir da Segunda Guerra Mundial com a extr&.Q8.o sistemá
tica da borracha para suprir o mercado mundial de pneus. 
Com a estrutura criada em Rondónia, a partir do govemo de 
Juscelino Kubitsehek, nos anos 50, implanta-se a rodovia BR-
364, condi<;ao básica do capital em Rondónia, de forma orde
nada, para povoar um 'vaiio demográfico', cuja popula.c;ao era 
formada basicamente de índios ribeirinhos e seringueiros. A 
princípio, podemos verificar que a constru~ da. estrada para 
a entrada do grande capital. ligado a. indústria automobilísti
ca., ná.o trouxe nenhum retomo em nível nacional e local, visto 
que nao tínhamos nenhuma indústria nacional no momento. 
A 'integr~ na fronteira' desativou as hidrovias, e a partir 
da constru~ da BR-364, os ribeirinhos ficaram renegados a 
segundo plano. A distribui<;áo de terras beneficiou, basica
mente, 250 ha, como, por exemplo, os pequenos projetos de 
assentamentos realizados em Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná. 
e Cacuau. Os projetos médios, alegados para avan<;ar o pro
cesso produtivo, foram justificados com a abertura de estra
das para a agricultura e a agropecuária, ficando Porto Velho 
e Guajará.-Mirim como pólos administrativos e comerciais <este 
último para responder pela regiio do vale do Gua.paré>. Urna 
das características encontradas em rel~ao A terra em 
Rondónia era de pequena propriedade. A fertilidade do solo 
vem sendo abalada pelo desmata.mento, auséncia de água, 
topografia irregular. Ein rel~ 8. popula<;i.o encontramos hoje 
os municipios -inchados. Urna legiio de pedintes, mendigos e 
deserdados da sorte surgiu com esta nova situac;áo. Na capi
tal, Porto Velho, encontramos o reflexo do éxodo rural: os 
bairros inchados nas periferias, sem saneamento básico e sem 
nenhuma infra-estrutura. ta.is como Sao Sebastiio, Iri., lraque, 
Caladinho, Tancredo Neves, serldo que, mesmo os que sio 
mais antigos, como o Area1 e Pedrinhas, sofrem iguais proble
mas. A grande maioria do povo que vive nestas localidades só 
se alimenta urna vez por dia • <Mugrave, 1989). 
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O capital apoderou-se das riquezas, saqueou, queimou, 
depredando a floresta nativa, os ríos e a fauna, sem haver 
permitido as popula<;6es que aqui se encontravam ou as que 
chegavam melhores condic;oes de vida. 

As possibilidades de altera<;ao de tal quadro tem, nas 
denúncias, um importante aliado. 

"Podemos afirmar o desvío clandestino de 
madeiras das áreas indígenas"* 

Tentativas reparadoras, pela Comissáo Parlamentar de 
Inquérito, que se formou a partir de urna mobilizac;áo indí
gena, tomando por base os contratos celebrados entre a , 
Funda<;áo Nacional do Indio - FUNAI e os madeireiros de 
Rondónia. Acompanharemos as avalia<;6es dos relatórios da 
comissáo: 
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"No mes de agosto de 1987, a FUNAI, no ato representado 
pelo seu presidente Dr. Jucá Filho, celebrou contrato de ali
enayao de madeira desvitalizada para fins de dois postos de 
vigilancia, 25 Km de estradas e constru<;áo de dois heliportos 
com a firma Uniao Madeireira Ltda, representada pelo seu 
sócio gerente Sr. Sebastiao Paulo Costa, com o objetivo de 
retirar 2.000 árvores desvitalizadas de essencias de mogno, 
cerejeiras na área indígena dos Uru-eu-wau-wau, juridicionada 
na Segunda Superintendencia Regional. No entanto, a cláusu
la primeira do referido contrato náo foi obedecida por parte 
da madeireira UNIMAR. pois além da retirada de 2.000 (duas 
miD árvores desvitalizadas, um número superior ao contra
to ... Sem que tenha mencionado data o Sr. Heraldo Fe mandes 
da Silva assinou, por procurat;a.o, no lugar onde deve constar 
a assinatura do Sr. Romero Jucá Filho, contrato particular de 
a.liena<;áo de madeira entre a FUNAI e a Indústria de Comér
cio de Madeiras Ltda, com o objetivo da derrubada em áreas 
indígenas Uru-eu-wau-wau, totalizando 9.322 m3 , sendo 7.444 
m3 de cerejeira, 1.121 m3 de ipe, 148 m3 de mogno, 312 m3 de 
a.ngelim e 227 m 3 de cedro. Dessa mesma forma que os outros 
contratos, este também nao foi cumprido no que estipulavam 
as normas contratua.is ... Fica muito dificil fazer-se urna. a.náli
se criteriosa, pois em momento a.lgum o contrato ref ere-se a 
que tipo de madeira deveria. ser retirada, caracterizando urna 

*Pe. Manoel Valdez, CIMI/ RO. 

forma de ludibriar os índios. Entretanto, ficou urna abertura 
muito grande a respeito, pois a cláusula prirneira do contrato 
refere-se a derrubada de toras, dando com isso margem para 
a retirada de qualquer tipo de rnadeira. seja ela vitaJizada ou 
desvitalizada. Houve, assim, um desmata.mento inescrupuloso 
sern o acornpanhamento e a fiscalizac;ao da FUNAI. do IBDF e 
da própria comissáo do governo do Estado de Rondónia, dian
te da explora<;ao da selva no Estado de Rondónia. Com a fir
ma individual Vilson Pilvezan Pompermayer, que utiliza o 
nome fantasma de Madeireira Várzea Grande, totalizou-se a 
retirada de 55.000 m3 de madeira do Vale do Guaporé. Nesse 
contrato o que nos charnou a aten<;ao foi a assinatura que, 
apesar de ter procedido com o presidente da FUNAI, ficou a 
dúvida, pois ela apresen ta diferenva de outras assinaturas em 
outros contratos. Outro contrato foi firmado com a SERDIL -
Serraria Días Ltda, para a retirada de 26.000 m3 de madeiras 
na área indígena Tubarao-tatude, assinado mais urna vez pelo 
Sr. Era.Ido Fernandes da Silva, representando a FúNAI e o Sr. 
Manoel Pereira Días, sócio-gerente da SERDIL. Vale salientar 
que o cumprimento desse contrato é identico aos outros: foi 
assinado sem a ·devida competencia. Foram juntados aos ou
tros dessa Comissao Parlamentar de combinado com o depoi
mento de colonos de Nova Brasilandia. Consta também, do 
Inquérito Policial feíto na Superintendencia da Polícia Fede
ral, o envolvimento de políticos do Estado de Rondónia e, em 
declaravóes obtidas, menciona~se o nome do Deputado Fede
ral Expedito Júnior e também do Deputado Esta.dual Pedro 
Klemper, por terem demarcado urna área dentro da reserva 
indígena e por terem autorizado a retirada de madeira, como 
se as propriedades fossem suas. Faz parte, ainda, desse pro
cesso o Relatório do Pelota.o Floresta!, composto do terceiro 
sargento da PM Francisco Dias Rodrigúes, Comandante do 
Pelota.o Florestal, acompanhado pelos soldados PMs ~ebas
tiao Barbosa da Silva, Eusébio da Silveira Munhoz, Idelberto 
Fernandes da Silva Sobrinho e Edson Karkeivez de Oliveira. 
A referida equipe realizou vistorias nas reservas indígenas 
Rio Branco, onde foram constatadas irregularidades na reti
rada de madeira na área indígena pela. madeireira do Sr. 
Evilásio Maia, sendo apreendidos dois caminhóes com essen
cias floresta.is em toras provenientes das reservas indígenas 
Rio Branco, tendo a cobertura dos guias floresta.is nºs 0771926 
e 07711930 ésering) em nome do Sr. Osmar Peixoto Guima
raes, registrado junto ao IBDF sobo nº 01-011-85-0161-06, sen
do o destinatário desta a Madeireira Leao Ltda, localizada na 
linha 144, em Rolim de Moura/RO. Quando o Sr. Evilásio to
mou conhecimento da a.preensáo dos caminh6es de sua pro
priedade e seria lavrado o auto de infrac;ao, disse ao coman
dante do pelotáo florestal que de nada adianta.ria sua atitude, 
pois tinha a. cobertura do Senador Ronaldo Aragáo e também 
do chefe do Posto Floresta! do IBDF de Rolim de Moura, Sr. 
José Cavalcante de Queiroga, pois o mesmo havia recebido 
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Cz$ 50.000,00 para expedir os laudos da vistoria e fornecer as 
guias florestais e, ainda mais, garantir a retirada. da madeira, 
comprometendo-se a resolver qualquer problema que 
porventura surgisse com a fiscalizac;;ao ... As madeireiras, 
Unimar, Noroeste e Cometa, desatenderam as cláusulas 
contratuais, deixando de cumprir o que estabeleciam as mes
mas, fazendo unicamente a explora<;ao das áreas indígenas e 
retirando das reservas urna totalidade em toras de madeiras 
de lei superior a 350.000m3 , perfazendo aproximadamente meio 
milhao de dólares, ha.ja visto o porte das árvores que foram 
comercializadas na explor~ao ... 

Ao concluir o presente relatório solicitamos a.os Excelen
tíssimos Senhores Deputados a integrac;;ao na íntegra do 
mesmo, bem como solicitamos ao Presidente desse poder 
legislativo que remeta, para providencias cabíveis, cópia dos 
processos que constituíram a formac;;ao desses no ministério 
público; Presidente da FUNAI, lBDF. Ministério da Justic;a, 
BIRD, Superintendencia. da Polícia Federal, POLONOROESTE 
e ao Governo do Estado de Rondónia ... " CCPD. 

Houve também um empenho da Comissao Pastoral da 
Terra - CPT de informar ao Instituto Brasileiro de Desen
volvimento Floresta!- IBDF sobre as denúncias de D. Geral
do Verdier, Bispo da Diocese de Guajará-Mirim/RO, a res
peito de urna grande derrubada de floresta que iria aconte
cer em fevereiro de 1986, nos municípios de Cerejeiras e 
Colorado do Oeste. Em telex da CPT ao IBDF, a situa<;ao é 
considerada: 
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"Domingo chegou 8. sede municipal de Cerejeiras um cami
nhao transportando 60 trabalhadores brac;:ais que, segundo 
eles, irao trabalhar na fazenda do Gauchinho. Doze traba.lha
dores seguiram por terra e 48 seguiram de aviao. 
Na segunda-feira, chegou outro caminhao com mais 93 traba
lhadores e na terc;a.-feira chegou mais um F-4.000 com 60 
motosserras compradas na represen~ da firma STIHL, em 
Cuia.bá/MT e outro caminhao de placa NV-7790, de Sao Miguel 
de Iguac;:ú/PR, carregado de alimentos para estes trabalhado
res, cujo produto deverá. seguir de a.viao somente depois de 
transportar todos os trabalhadores. Além disso, desde domin
go. também chegaram 3 onibus da empresa TUT com 70 tra
balhadores em cada um. No atual momento, 3 avióes esta.o 
operando direto, desde Cerejeira até a suposta área., sendo 
que, em média, 150 homens ainda esta.o aguardando na pista 
urna aeronave vinda. de Cerejeiras para serem transportados. 
Sabemos que recentemente ocorreram fatos semelhantes na 
área. da. fa.zenda. Guara.jús, sobre a qual bá um processo de 
desapropriac;:8.o sendo enca.minhado pelo INCRA. 

Sendo estas as informa<;0es até o momento, queremos a.través 
deste alertá.-los sobre estes fatos naquela regiao" <CPU. 

O capital, em Rondónia, tem utilizado o aparelho de 
Estado para justificar o nível da rel~ao capital x trabalho, 
que tem se dado de forma bastante cruel, em rel~ao ao 
recrutamento dessa mao-de-obra, que se encontra fora do 
mercado de trabalho e, conseqüentemente, marginalizadas 
no processo produtivo e alienado do produto econó!fl.ico. 

Fundamentalmente, a fun<;ao de explorar o processo de 
trabalho social repousa sobre o antagonismo, entre outros, 

" do explorador e a matéria que ele explora: "A medida que 
aumenta a importancia dos meios de produ<;ao que fazem 
face ao trabalhador como propriedade estrangeira, cresce a 
necessidade de um controle, de verificar que seu emprego 
está sendo feito de maneira conveniente" <Marx, 1974). 

' ' 

O capital necessita de trabalhadores com fun<;oes de vi
giar seus companheiros, para que a rel~ao de produ<;ao 
aconte<;a de forma efetiva. A saída dessa situa<;ao d·á-se 
quando percebemos que, apesar do poder que tem o capital 
nas rel~oes de produQao, "a sua rela<;ao com o social se 
altera, visto que a rela<;ao dos trabalhadores, intelectuais e 
manuais, possa reverter este quadro em determinado mo
mento histórico" CFenelon, 1985). 

O poder de quem manda 

O Direito do Trabalho assume contornos próprios no que 
diz respeito ao aparato jurídico, diante da relac;ao capital x 
trabalho numa zona de fronteira. Como lida um Delegado 
Regional do Trabalho com esses graves problemas da escra
vidao de mao-de-obra em Rondónia? Em depoimento a nós 
concedido, um ex-delegado da DRT assim se pronunciou: 

"Na. maioria. dos casos detectados e apurados pelo órgá.o re
gional do Ministério do Trabalho, em conjunto com os órgios 
policiais, constatou-se que grande•parte dos trabalhadores sub
metidos ao regime de trabalho escravo foram recrutados em 
outros Estados da. Fede~ para prestar servi~ em proprie
dades rurais, localizadas no Estado d'e Rondl>nia, numa clara 
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infra<;ao a legisla<;ao brasileira <crime de aliciamento e com 
reclusao de alguém a condit;ao análoga de escravo> e o total 
descumprimento das normas do Direito do Trabalho" <Candi
do, 1989L 

Embora o Ministério do Trabalho, através da Portarla nº 
3279 de setembro de 1973, que instituiu a "Carteira Profissio
nal Provisória" Cque terá curso limitado a Amazonia Legal e 
por prazo nunca superior a um ano, Art. 1°), tenha regula
mentado a partir do seu Art. 12 o recrutamento ou 
agenciamento de trabalhadores de um local para outro no 
território nacional, fomos informados, através de diligencias 
realizadas, de que tais normas nao sao observadas pelos 
agentes que recrutam os trabalhadores, fato que dá início ao 
surgimento de urna relayao trabalhista com características 
escravocratas. Transcrevemos parcialmente essa portarla, 
dada a sua importancia: 

\ 
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"Art. 12.; a partir da data de publica<:áo desta portaría, ficam 
os agenciadores de trabalhadores - 'gateiros' - obrigados a 
se inscreverem nas Delegadas Regionais do Trabalho nos 
Estados para onde conduzirem os trabalhadores, cabendo-lhes: 
I - apresentar prova de identidade e folha corrida fornecida 
pela autoridad e policial, para ef eito da inscric;ao referida no 
caput deste artigo; 
II - comprovar o destino dos trabalhadores recrutados, me
diante documento idóneo, visado pela autoridade policial, 
discriminando os salários, prazo de vigencia da rela<;áo de 
emprego, observada as normas sobre higiene e seguran<;a do 
trabalho; 

III - obter o visto da Delegacia Regional do Trabalho e da 
autoridade policial do local de origem dos trabalhadores, 
pennitindo o deslocamento dos mesmos; 
IV - comunicar a Delegacia Regional do Trabalho o local e 
destino dos trabalhadores e a respectiva quantidade, entre
gando, para esse fim, rela<;io nominal acompanhada de prova 
do visto das autoridades do local de origem dos mesmos fa
zendo chegar esses trabalhadores ao destinatário; 
V - diligenciar junto A Delegacia Regional do Trabalho do 
local de destino dos trabalhadores para que estes obtenham 
as respectivas CTPS ou CPP, se possível antes de serem en
tregues as empresas destinatárias. 
Art. 13. Os proprietá.rios de veículos que conduzirem traba
lhadores na forma prevista do artigo anterior serio solida
mente responsáveis comos 'gateiros', pelas obriga<;óes desses 
em rela<;ao aos trabalhadores transportados. 

Art. 14. Os 'gateiros' somente poderao entregar os trabalha
dores que transportarem aos proprietários ou arrendatários 
de imóveis rurais ou aos empreiteiros, considerados os últi
mos apenas os que estiverem devidamente registrados nas 
Delegadas Regionais do Trabalho. 
Parágrafo Único. Se o empreiteiro náo estiver registrado, a 
entrega dos trapalhadores somente poderá ser feita aos pro
prietários dos imóveis ou aos arrendatários. 
Art. 15. As Delegacias Regionais do Trabalho mantera.o livros 
próprios para registro de 'empreiteiros', 'gateiros', e .proprie
tários de veículos transportadores de trabalhadores, devendo 
guardar, pelo prazo de cinco anos, os documentos que instruí
ram o registro. 

Art. 16. As CPP sera.o tipograficamente numeradas em sé.rie 
de 01 a 100.000 e obrigatoriamente rubricadas pelo Delegado 
Regional do Trabalho ou pessoa pelo mesmo autorizada. ou 
ainda pelos integrantes do Subgrupo-Volante de Inspe<;ao do 
Trabalho-SUB-GTA/VO, cabendo ao Departamento Nacional 
de Mao-de-obra CDNMO> da Secretaria do Trabalho, sua im
pressao e distribuic;ao, esta de acordo com as solicita<;óes dos 
Delegados Regionais do Trabalho. 

Art. 17. As Delegacias Regionais do Trabalho deveráo entrar 
em entendimento com as autoridades locais da Legiao Brasi
leira de Assisténcia - LBA - a fim de que a mesma colabore 
no sentido de fornecer aos portadores da CPP os documentos 
que lhes permitam obter a CTPS. 

Art. 18. Aos trabalhadores que já estiverem prestando servic;os 
e que ainda nao tenham CTPS, por falta de document~io 
necessária, serao concedidas CPP, na forma prevista nesta 
Portaría, devendo a anota<;ao relativa a admissao retroagir para 
coincidir com a data real do início da rel~ao de emprego. 
Art. 19. As ano~óes constantes da CPP sera.o transferidas 
para a CTPS, tao logo o empregado a obtenha e apresenta a 
empresa. 

Art. 20. Para execuc;ao do disposto nesta Porta.ria poderao ser 
criados Postos de Identificac;ao e Registro Profissional nos 
Estados e Territórios compreendidos na área da Amazonia 
Legal, mediante proposta das Delegacias Regionais do Traba
lho e no Grupo-Tarefa da Amazonia - GTA. 
Art. 21. Os casos omissos na presente Portaría serio resolvi
dos pelos Delegá.dos Regionais do Trabalho ou pela Secreta
ria do Trabalho. 

Art. 22. As infra.c;óes A presente Portarla senio punidas de 
acordo com as normas em vigor, sem prejuízo das sanc;óes 
penais porventura cabíveis. ' · 

Art. 23. Esta portarla entrará em vigor na data. de sua publi
c~io revogadas as disposi<;óes em contrário• <Ministério do 
Trabalho, 1973). 
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o Código Penal Brasileiro preve como crime o emprego 
de mao-de-obra sob regime de escravidao: 

"Art. 149: Reduzir alguém a condi<;ao análoga de escravo. 
Pena: reclusa.o de dois a oito anos". 

Para compreender o fenómeno do trabalho escravo na 
regiao de Rondónia torna-se necessário te~ ~~ con~a que ele 
ocorre, em maior intensidade, nos mun1c1p1os situa~os a 
grandes distancias da Capital, em pro?rieda~es rura1s ?e 
difícil acesso (por se encontrarem localizadas a grande dis
tancia da margem BR-364). Torna-se difícil também compr~
ender o fenómeno dQ trabalho escravo sem levar em cons1-
derac;ao o "aliciamento de trabalhadores de um local P?-r~ 
outro do território nacional" previsto no artigo 207 do ~od1-
go Penal Brasileiro, bem como as normas de protec;ao ao 
trabalho. 

A questao do trabalho escravo assume ainda :naior gra
vidade na medida em que se constata que a mao-de-obra 
escrava é utilizada a servic;o da devasta9áo que se realiza no 
Estado de Rondónia, coma completa omissao do po~er _Pú
blico. A partir ainda do depoimento oral de Rubem Cand1do, 
tomamos conhecimento de que várias diligencias foram 
empreendidas sob a coordena9ao da DRT/RO. Os grupos de 
trabalhadores encontrados sob o regime de trabalho escravo 
desenvolviam a atividade de derrubada de grandes áreas de 
florestas virgens, visando ao aproveitamento, pelos seus pro
prietários, da madeira derrubada sob o pretexto de forma
c;ao de pastos Cque nunca sao plantados). Eles transformam 
essas áreas em imensos descampados, com graves con~e
qüencias para o ecossistema. Isso pode ser constatado, pn~
cipalmente, nos municípios situados ?º sul do Estad?, ta1s 
como: Cerejeiras, Colorado do Oeste, Prmenta Bueno, Vilhena 
e Costa Marques. 

É enorme a extensa.o do dano que vem sendo causado ao 
\ meio ambiente pela ac;ao de derrubadas, realizadas com a 

utiliz~ao de mao-de-obra ero regime de escravidao. Esta
mos diante de uro duplo crime: o de manter trabalhadores 
em regime de escravidao e o ecológico, que cons~st~ na_d~
preda<;ao do meio ambiente, pelas derrubadas indIScrrm1-
nadas na regiao. 
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A legislac;ao penal existente para coibir a prática do tra
balho escravo carece de reformulac;ao, adequac;ao a necessi
dade de combater e reprimir aqueles que praticam tais ati
vidades. É necessário que a legislac;áo seja revista, tanto em 
conteúdo como no que tange a imputac;ao de penas mais 
severas aos infratores. 

Para um combate eficaz ao trabalho escravo, observa-se 
a necessidade de dispositivos penais que definam ou carac
terizem com maior precisao e clareza todas as circunstan
cias e artificios utilizados por aqueles que praticam tais cri
mes, já que os mesmos nao sao contemplados na legisla<;ao 
penal vigente. Essa lacuna verificada na Lei Penal associada 
a ganancia desmedida da busca. de lucros acaba por servir 
de incentivo aqueles que tiram proveito de tal situa<;ao. 

As informac;oes obtidas patenteiam a necessidade da ela
borac;ao de procedimentos ou ritos processuais penais espe
ciais, no sentido de dar maior eficácia e agilidade ao enqua
dramento e punic;ao dos responsáveis pelo crime de traba
lho escravo, bem como seria conveniente que as penas fos
sem elevadas visando coibir a prática criminosa. 

Por outro lado, verifica-·se ainda a quase total falta de 
interesse do poder público, federal e local, no combate e 
repressao aos agentes do trabalho escravo. Os órgaos públi
cos com competencia legal para combater e reprimir o fenó
meno nao cumprem suas atribui<;óes. Alguns, sob pretexto 
de falta de recursos financeiros, humanos e materiais, ·omi
tem-se deliberadamente. A verdade é que o problema inse
re-se num contexto mais amplo, coro abrangencia nacional, 
consistindo na inexistencia de urna política govemamental 
de soluc;ao eficaz para os problemas sociais. 

Os enormes obstáculos postos aqueles que pretendem 
minimizar o problema demonstram a falta de vontade polí
tica das autoridades federais e estaduais, que pode ser 
explicada pela domina<;ao do poder económico sobre o Esta
do, fato que ocorre na história do Brasil já há várias décadas. 
Eis que combater o trabalho escravo significa contrariar in
teresses poderosos: proprietários e l~tifundiários, os verda
deiros responsáveis pelo problema, controlam o poder do 
Estado, colocando e tirando dos cargos, ao sabor de suas 
conveniencias, as autoridades locais. 
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Nosso depoente, o ex-Delegado Regional do Ministério 
do Trabalho em Rondónia, embora tenha envidado muito 
esfon;o para combater o trabalho escravo, pode verificar que 
nao houve interesse do governo do Estado em mudar a situa
c;ao. Ao contrário, esbarrou em enormes dificuldades cria
das pelos dois governadores CAngelim e Gerónimo Santana) 
e pela maioria dos políticos claramente comprometidos e 
financiados por empresários do setor madeireiro. 

"Por diversas vezes tentaram remover-me do cargo em virtu
de de insistir em combater o trabalho escravo, só nao tendo 
conseguido eles atingir tal intento grac;as a mobilizac;ao da 
sociedade civil, notad.amente das entidades sindicais laboriais 
e outras como a Comissao Pastoral da Terra, que se manifes
taram publicamente, exigindo minha permanencia no cargo" 
<Cándido, 1989). 

O que se constata, segundo declarac;oes do ex-delegado 
do Ministério do Trabalho em Rondónia, no período de 1985 
a 1989, Rubem Candido, sao várias denúncias (mediante di
ligencias realizadas in loco) de que os trabalhadores subme
tidos ao regime de trabalho escravo eram recrutados ero 
locais de alto índice de desemprego, onde nao dispunham 
de oportunidade de oferta de trabalho que lhes possibilitas
se o sustento próprio e de suas famíli~s. Portante, eram 
presas fáceis de agenciadores gananciosos que acumularam 
grandes lucros com essa atividade, iludindo e enganando 
humildes trabalhadores mediante promessas fáceis. 

Tais promessas "irrecusáveis" de altos salários e de am
biente compatíveis coma condic;ao humana configuram ele
mentos para persuadir o recrutado a se deslocar para traba
lhar nas fazendas do interior de Rondónia, o que caracteriza 
um verdadeiro crime de aliciamento, previsto no Art. 207 do 
Código Penal Brasileiro. 

Os maus-tratos a que era.ro submetidos esses trabalhado-
,res já se iniciavam no transporte ao local de destino. Era.ro 
transportados precariamente em veículos improvisados, total
mente ero desacordo com as normas que regulam o transpor
te de trabalhadores. Chegando aos locais de destino, os traba
lhadores eram informados das reais condic;6es que regeriam 
suas vidas durante o período em que permanecessem naquele 
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local, condic;oes que, via de regra, nao correspondiam as pro
messas feítas por ocasiao do recrutamento. 

Normalmente, na origem, os "gatos" faziam adiantamen
to em dinheiro ao recrutado que aceitasse sua proposta, tendo 
em vista que o agenciado necessitava deixar algum dinheiro 
para sua família e se sustentar durante o período em que 
estivesse ausente. Ao chegar no local de destino, o trabalha
dor já estava em débito comos "patroes", tendo de trabalhar 
para saldar a dívida contraída anteriormente, iniciando-se 
assim o pretexto que o empregador passaria a utilizar para 
reter o trabalhador sob sua dependencia, num verdadeiro 
tolhimento de seu direito de ir e vir. O trabalhador ficava 
proibido de sair da propriedade'. 

Ao historiador nao escapará, por exemplo, a compara
c;ao de tais práticas, as portas do século XXI, com aquelas 
adotadas no século XiX pelo conhecido Senador Nicolau 
Vergueiro, que em suas fazendas de café em Sao Paulo as
sim procedía com os imigrantes europeus. 

Acrescente-se que o trabalhador teria sua <lívida aumen
tada a medida que adquiria os produtos necessários para 
sua alirnentac;ao e manutenc;ao diretamente fornecidos pe
los proprietários ou empreiteiros a prec;os muito acima dos 
de mercado, a semelhanc;a do que ocorria nos tempos de 
barraca.o dos antigos seringais. 

Subcondi~ao de trabalho e de moradia 

A partir de fiscalizac;6es realizadas nos locais de trabalho, 
observa-se que os trabalhadores recrutados e transportados 
para estes locais de . trabalho moravam em condic;6es precá
rias, no meio da selva, ero barracas improvisadas feitas de 
troncos de árvores enterrados e cobertos por lonas no interior 
das quais eram armadas as redes Cpraticamente. wnas coladas 
nas outras), sem qualquer espac;o ou privacidade. 

Várias dessas barracas abrigavaIJl trabalhadores acome
tidos de doenc;as típicas da regiao. entre as quais a malária, 
sem qualquer assistencia médica, abandonados a própria 
sorte. 
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Freqüentemente, ao perceber que algum trabalhador 
pretendia deixar o local de trabalho para retomar ao local 
de origem, o proprietário ou empreiteiro alegava que nin
guém poderla sair por estar em débito, e que só após saldar 
suas <lívidas é que poderiam ir. Nos acertos de conta, o tra
balhador nunca tinha saldo credor, sendo-lhe apresentado 
um saldo constantemente devedor. 

Além dessa coa9ao psicológica eram também aplicados 
aos trabalhadores castigos físicos, notadamente aqueles que 
arriscavam a fuga. Quando o proprietário ou empreiteiro 
percebia qualquer mobiliza9ao que levantasse suspeita de 
fuga, a vigilancia era refor9ada, passando os trabalhadores a 
trabalhar soba vigilancia de jagun9os, fortemente armados 
para impedir qualquer evasao. Os capangas tinham ordem 
de. deter eventuais fugitivos com a utiliza9ao de armas de 
fogo, se necessário. 

Além de toda essa situa9ao de explora9ao e repressao, 
os trabalhadores tinham também seus direitos trabalhistas 
totalmente desrespeitados. Nem mesmo a carteira profis
sional provisória, instituída pelo governo federal, era assina
da pelos empregadores. A inobservancia de flscaliza9ao da 
rela9ao de emprego propiciava aos proprietários ou emprei
teiros o desrespeito de todos os demais direitos garantidos 
ao trabalhador pela legisla9ao trabalhista. Assim nao era 
observado o cumprimento da jornada de trabalho prevista 
na lei, sendo os trabalhadores obrigados a cumprir jornadas 
de trabalhos excessivas, que chegavam até a 16 horas de 
trabalho diário. Nem mesmo as horas que excediam a jorna
da normal de trabalho eram pagas como extraordinárias. Os 
trabalhadores nao tinham direito de gozar férias, nao rece
biam 13º salário e nem aviso prévio. 

Além disso, nao eram observadas as normas de seguran-
9a e medicina do trabalho rural, que determinam o fomeci
mento gratuito dos equipamentos necessários a prote9ao da 
integridade física individual ou coletiva dos trabalhadores. 
Nao eram fomecidas botas especiais, capacete de prote9ao, 
vestimenta própria, ficando o trabalhador exposto a todo tipo 
de acidentes inerentes as atividades da derrubada. Ocor
riam com muita freqüencia acidentes fatais (por falta da uti-
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liza9ao desses equipamentos de prote9ao aos trabalhadores) 
sobretudo aqueles decorrentes do manuseio das motosserras. 

Os trabalhadores encontravam-se subjugados a um regi
me de trabalho escravo. Além de serem torturados fisica
mente, estavam submetidos a condi96es subumanas de vida, 
o que lhes usurpava totalmente seus direitos de cidadaos 
livres, tanto no plano civil como no plano trabalhista, nao 
sendo respeitados sequer seus direitos constitucionais. 
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Introdu~ao 

A coloniza<;ao dirig}da na Amazonia passou a ter maior 
interesse para o governo a partir do lan<;amento, em 1970, 
do PIN - Programa de Integra<;ao Nacional. O programa 
pretendia "aliviar" as tens6es sociais no Nordeste assentan
do colonos em lotes de 100 ha em duas rodovias em constru
c;ao: Transamazónica e Cuiabá-Santarém. Pretendia-se as
sentar cem mil familias de 1971-1974. 

Vários fatores contribuíram para o insucesso do progra
ma. Entre eles destacam-se a exigencia de uma capacit~ao 
em.presarial, o que eliminou boa parcela de familias nordes
tinas; a propaganda govemamental que levou a migrac;ao 
numerosa a ocupar áreas impróprias; o surgimento de con
flitos e o fato de o INCRA. órgao responsável por assentar os 
colonos, nao ter estrutura suficiente para atende-los nas di
versas áreas do projeto, tais -como: educa9ao, saúde, habita
<;ao, assistencia técnica, crédito e comercializa<;ao. Isto oca
sionou urna nova migr~ao em busca de melhores alternati
vas de vida. 

Por frm, o govemo muda sua política de ocupa<;ao da 
Amazonia, nao mais por meio de pequenos proprietários, 
mas através de médias e grandes empresas capitalistas. As 
Portarlas Ministeriais 75, 76 e 77 de 27 de fevereiro de 1976 
mudam o limite das áreas de 3.000 ha e 2.000 ha na faixa de 
fronteira para 66.000, 72.000 e 500.000 ha segundo a sua 
destina<;ao: 

projetos agropecuários: 66.000 ha 
- projetos florestais: 72.000 ha 
- projetos de coloniz~ao: 500.000 ha 

Com isso, ao fracasso da Transamazonica, soma-se o atra
tivo que passou a representar a regiao de Rondónia. 

As primeiras tentativas de coloniz~ao se deram de 1945 
a 1969 por meio das colonias agrícolas. Entretanto, a locali-
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za9ao dos mesmos em terrenos pobres e a inexistencia de 
um mercado consumidor, levaram-nas ao fracasso CMesch, 
1984). 

Terra, um atrativo para os migrantes 

Com a entrada em vigor do Estatuto da Terra em 1963, o 
capitalismo rural, para nao arcar com os encargos sociais do 
trabalhador rural, introduziu o assalariado volante, que é o 
primeiro potencial apto para migrar. A fronteira agrícola 
apresentava-se como alternativa de trabalho e de acesso a 
terra. 

No Sul e no Nordeste, a introduc;ao da mecanizavao e o 
lucro que ela trouxe permitiram o surgimento do latifúndio. A 
isto somou-se a erradicac;ao dos cafezais em 1965 e as intem
péries climáticas, como geadas. Estes fatos propiciaram o 
surgimento de urna massa de trabalhadores aptos a migrar. 

Existiram também, além das causas de expulsao, causas 
de atrac;ao dos migrantes para Rondónia, como: 

- as condi<;oes de tráfego quase permanente na BR-364 
que levava a Rondónia. A BR-364 foi implantada em 1960 no 
governo Juscelino Kubitscheck e deu condi96es de acesso a 
uma regiao ainda virgem com grande potencial agrícola; 

- a existencia de extensas manchas de terras férteis 
próximas a BR-364 eram urna atrac;ao para aqueles voltados 
diretamente para o trabalho rural; 

- a possibilidade de acesso a terras devolutas no entao 
território. 

A ocupa~ao da terra ao longo da BR-364 

A partir de 1964, duas colonizadoras, a Calama e a 
Itaporanga SI A, iniciaram projetos de colonizac;ao. lsto ge
rou muitos conflitos, porque a área que ambas ocuparam era 
bem superior ao que realmente lhes pertencia, invadindo 
seringais e terras indígenas. O mesmo ocorreu com a Gua-
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poré Agroindustrial SI A, GAINSA, que, possuindo apenas 
11.000 ha com títulos definitivos, postulava a regulariza9ao 
de 300.000 ha. O mesmo ocorreu com a Ramon Chaves, que 
pleiteava 724.000 ha e a Santos Cia que, com 15 títulos defini
tivos, ou seja, 11.650 ha, tentou a regulariz~ao de 600 mil ha 
CM es ch, 1984). 

A existencia de vasta área de madeira de lei fez com que 
empresas madeireiras se apropriassem indevidamente de 
extensas áreas. Desta forma, em 1974 a soma de áreas de 
posses irregulares atjngiu 6.00Q.000 ha. 

A atua~ao do INCRA 

· Foi nesse cenário q~e se iniciou a atuac;ao do INCRA. 
Pelo Decreto-Leí de 1° de abril de 1971, o Poder Executivo 
determinou que a faixa de cem quilómetros sobre cada lado 
das rodovias federais seria objeto de coloniz~ao pelo INCRA. 
Quando este órgao iniciou suas atividades, priorizou a área 
da BR-364 em Ji-Paraná, entre as vilas Ariquemes e Vila 
Rondónia, atual Ji-Paraná, numa faixa de 6 km de cada lado. 

Esta intervenc;ao do INCRA na regiao deu-se fundamen-
talmente por meio de tres modelos de projetos: 

PICs - Projetos Integrados de Colonizac;ao 

P ADs - Projetos de Assentamento Dirigido 

P ARs - Projetos de Assentamento Rápido CDal Maso, 
1990) 

Os PICs, em número de cinco, foram mais programados, 
e o INCRA. pelo menos na teoría, fazia, além da selec;ao, a 
demarcac;ao e abertura de estradas e assistencia nas áreas 
de saúde, educac;ao, orienta<;ao técnica e comercializac;ao. 

A sele<;ao que o INCRA fazia era bastante restritiva pois 
só quem apresentava certos requisitos' e aptidóes passava na 
sele<;ao. Sobre o número, data, área e número de familias, 
veja o quadro da página seguinte. 
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PROJETO SUPERF(CIE CRIA<;ÁO 
ha ANO 

PIC Ouro Preto 512.585 1970 
PIC Sidney Giráo 60.000 1971 
PIC Ji-Paraná 486.137 1972 
PIC Paulo Assis Rib. 293.580 1973 
PIC Padre A. Rohl 407.219 1975 
PAD Mal. Dutra 494.661 1975 
PAD Burareiro 304.925 1975 
PA Urupá 75.460 1981 
PA Machadinho 382.940 1982 
PA Conjubim 204.395 1984 
PA Bom Principio 190.000 1983 
PAR Gleba G 33.944 1982 
PAR BR-364 921.487 1980 
PAR Gleba Jacundá 620.880 1982 
Soldados da Borracha - -
.PA Sáo Filipe C*) 19.100 1986 
PA Vitória da Uniáo (*) 21 .027 1986 
PA Vale do Jamary (*) 12.000 1986 
PA D'Jaru Uaru (*) 21 .000 1986 
PA Rio P. Candeias (*) 33.000 1986 
PA Pyrineos (*) 5.261 1987 
PA Zeferino (*) 7.545 1987 
PA T ancredo Neves (*) 33.000 1987 
PA ltapirema (*) 6.345 1987 
PA Jatuarana (*) 41.530 1988 
PA Verde Seringa! (*) 14.900 1988 
PA Marcos Freire (*) 11 .052 1988 
PA Buriti (*) 25.000 1988 

TOTAL 5.893.793 

(*) Projetos de Reforma Agraria em execu<;ao 
(**) Capacidade de assentamento 
PIC - Projeto Integrado de Coloniza~o 
PAD - Projeto de Assentamento Dirigido 
PA - Projeto de Assentamento 
PAR - Projeto de Assentamento Rápido 

Fonte: INCRA. 1988 e 1989: Mirad, 1989. 

PARCELA FAMILIAS 
MÉDIA ha ASSENTADAS 

100 5.162 
100 638 
100 4.756 
100 • 3.353 
100 3.786 
100 4.767 

100 a 250 1.640 
30 1.246 
42 2.836 
40 501 
65 797 
50 1.200 
50 12.213 
50 2.587 

variável 1.939 
- 409 (**) 

- 400 (**) 

- 240 (**) 

- 552 (**) 

- 526 (**) 

- 175 (**) 

- 237 (**) 

- 1 .010 (**) 

- 211 (**) 

- 690 (**) 

- 370 (**) 

- 300 (**) 

- 818 

56.800 
-

Os P ADs, Projetos de Assentamento Dirigido, sao fruto 
de um segundo momento da atua<;ao do INCRA. Este pro
grama foi executado devido ao excessivo número de migran-
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tes que chegavam em Rondónia. Esses projetos eram dife
rentes dos PI Cs. Nos P ADs, o Governo apenas investía na 
loca<;ao e abertura de um conjunto restrito de estradas, isto 
porque os que iam ser assentados tinham urna situa<;ao eco
nómica melhor e tinham condi<;oes de acesso ao crédito 
bancário. Um exemplo é o P AD Burareiro em Ariquemes, 
que teve início em 1975. Os lotes eram de 100 a 250 ha. 

Juntamente comos PADs foram postos em licita<;ao tres 
grandes glebas de 500 a 2.000 ha cada lote: · 

- Corumbiara, em Pimenta Bueno com 1.674.693 ha; 
- Gleba Gar<;as, na BR-364, entre Porto Velho e Rio Branco 

com 84.500 ha; 
- Gleba Burareiro, junto ao P AD do mesmo riome com 

227.609 ha para a lavoura cacaueira. 

N estas grandes glebas, porém, os detento res dos lotes 
nao investiram, mantiveram-nas como reserva de valor. 
aguardando sua valoriza<;ao mediante os investimentos pú
blicos na infra-estrutura. 

"A diferencia<;ao entre os resultados dos projetos de co
loniza<;ao levados a efeito na BR-364 CRondónia) daqueles 
outros executados nas rodovias Transamazónica e Cuiabá
-Santarém, fi.zeram com que, mesmo levando-se em conside
ra<;ao a política de desestímulo a migra<;ao. os fluxos de co
lonos sempre se mantivessem num crescente. obrigando o 
INCRA a partir de 1980, a reformular sua política agrária em 
Rondónia" CMesch, 1984). 

Essa mudanc;a fez crescer os P ARs - Projetos de Assenta
mento Rápido - com lotes de 50 ha, visando ao assentamento 
de pequenos produtores. Estes projetos diferenciam-se dos PICs 
por náo terem estradas de acesso, mas somente picadas. As 
estradas e a infra-estrutura estavam condicionadas para o 
momento em que entrassem em fase de produc;OO. 

Ocorre que, sornando-se as áreas destinadas a coloniza
<;ao e concorrencia pública, e mais ,áreas de regulari~ao 
fundiária. ou seja, antigos seringais, teremos pouco mrus da 
4ª parte de terra, 27,64º/o, destinada a atividade agrícola. 
Levando em canta que nestas áreas é prevista a existencia 
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de urna reserva floresta!, a área efetivamente destinada a 
atividade agrícola é significativamente menor. 

Dessa forma, as famílias que estavam em aguardo dos 
lotes transformaram-se em assalariados para aqueles deten
tores de lotes, reproduzindo-se em Rondónia, desde entao, 
urna relac;áo de trabalho anteriormente vivida. 

Essas famílias que foram atraídas pelo sonho da terra, 
nao conseguindo realizá-lo, ou ocuparam áreas nao progra
madas, ou invadiram terras indígenas, ou foram para a pe
riferia das cidades. A tabela mostra esta última tendencia. 

EVOLU<;ÁO DA POPULA<;ÁO RESIDENTE E T AXA GEOMtTRICA 
DE INCREMENTO ANUAL DA POPULA<;ÁO, SEGUNDO MUNICÍPIOS 

E TERRITÓRIO - 1970/ 1980 

MUNICÍPIOS 1970 % 1980 % TAXA GEOM. 
NoS ABSOLUTOS NoS ABSOLUTOS INCREMENTO 

Arique mes 7.592 6,7 53.489 10,9 21,6 
Cacoal 1.193 1 , 1 67.243 13,6 49,7 
G uajará-Mirim 24.247 21,3 34.814 7, 1 3,7 
Ji-Paraná 8.904 7,8 122.124 24,8 29,9 
Pimenta Bueno 2.624 2,3 30.072 6, 1 27,6 
Porto Velho 64.522 56,8 134.621 27,3 7,6 
Vilhena 4.597 4,0 60.381 10,2 27,0 
Rondónia 113.679 100.0 492.744 100,0 15,8 

Fonte: Dados preliminares do Censo Demográfico - 1980. 

Ji-Paraná foi a cidade que mais cresceu. Tinha 8.964 
habitantes em 1970, contra 122.124 em 1980. Cresceu a taxa 
geométrica de 29,9°/o. 
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Estrutura agrária 

A seguir, veremos o aumento do número de unidades 
produtivas e a área total ocupada pelos estabelecimentos de 
1950 a 1985. 
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Evolu<;ao da distribui<;ao do Fator de T erra· no estado de Rondónia. de 1950 a 1985 

Estabelecimentos 

CLASSES 1950 1960 1970 1975 1980 1985 
DE ÁREA 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

<50 ha 252 47,5 667 65,9 2.627 37, 1 9.413 36,8 19.391 40,1 42.982 52.7 
50 a <200 139 26,2 241 23,8 1.630 23.0 14.734 57,6 26.598 55.0 35.867 44,0 
200 8 <1 .000 82 15,5 85 8,40 2.716 38.4 1.155 4,51 1.813 3,75 2:201 2,70 
> 1.000 57 10,8 19 1,88 109 1,54 278 1.09 563 1, 16 474 0,581 

Total 530 100 1.012 100 7.082 100 25.580 100 48.365 100 81.524 100 

1950 1960 1970 1975 1980 1985 · 

ha % ha % ha % ha % ha % . ha % 

< 50 ha 3.277 0,472 14.524 4,85 46.835 2,87 117.262 3,80 234.821 4,50 651.201 10,7 
50a<200 15.617 2,25 17.351 5,72 ' 162.965 9,99 1.447.902 47,0 2.437.426 46,7 2.911 .444 47,8 
200 a <1.000 34.950 5.04 33.339 11,0 795.997 48,8 494.833 16, 1 571 .513 10,9 727.804 11,9 
> 1.000 639.931 92.2 238.102 78,5 625.843 38.4 1.022.055 33,2 1.979.867 37,9 1.800.19'4 29,6 

Total 693.775 100 303.816 100 1.631 .640 100 3.082.052 100 5.223.627 100 6.090.643 100 

Fonte - eGE - ~ Agropec:uálos. 

No quadro ternos a evoluc;ao da distribui<;ao do fator ter
ra, a partir do censo de 1950 até 1985. Usamos aqui os dados 
do IBGE, que levantamos "estabeleci~entos rurais", isto é, 
as unidades de produ<;ao agrícola, para dar urna idéia da 
ocupa<;ao efetiva e útil das terras do Estado. Mais adiante, 
para exame de estrutura agrária, recorreremos aos dados 
do INCRA, que levantam os "imóveis rurais", isto é, as pro
priedades, posses ou outras formas de deten<;ao dos imóveis 
com animo de proprietário. 

Do exame desse quadro, verifica-se que o número de 
unidades produtivas aumentou de 530, em 1950, para 81.524, 
em 1985, multiplicando-se por 154 em 35 anos. De 1970 a 
1980, o número de estabelecimentos foi multiplicado por 6,8, 
enquanto a popula<;ao era multiplicada por 4,34, e a popula
<;ao rural por 4,89. 

' 
A área total ocupada pelos estabelecimentos foi multipli-

cada, de 1950 a 1985, por 8,8, contra os 154 do número de 
estabelecimentos. Em conseqüencia, a área média das uni-
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dades produtivas caiu de 1.309 ha para 74,7, ficando dividida 
por 17,5. Esses n~eros mostram que o aumento do número 
de unidades produtivas foi obtido mais pela divisao dos an
tigos estabelecimentos do que pela abertura de novas áreas 
Cque também foi intensa). A área total das unidades passou 
de 2,84 º/o da área geográfica do Estado para 25,0o/o, confir
mando a intensidade dessa ocupac;ao de novas áreas. 

No outro extremo, os estabelecimentos com mais de mil 
hectares. apenas 1,2°/o em número, detem 38°/o da terra e 
reúnem apenas 4,2°/o dos usuários de fertilizantes, 2,4°/o de 
agrotóxicos e medicamentos animais e 1, 7°/o dos conser
vacionistas. Utilizam-se de 31°/o dos tratores, de· 3°/o dos ara
dos de trac;ao animal e de 25 °/o dos de trac;ao mecanica Cem 
38°/o da área total, como vimos). Utilizam-se, ainda, de 3,3°/o 
dos veículos de trac;ao animal e de 11,l 0/o dos de tr~ao 
mecanica. Absorvem 13º/o do crédito. E, com esses meios de 
produc;ao, geram apenas 2,7°/o dos empregos e produzem 
85°/o da produ<;ao total. Chama a atenc;ao o fato de que 51°/o 
da área total criam 92°/o dos empregos e produzem 83°/o da 
produc;ao total, em estabelecimentos de menos de 200 ha; 
enquanto os estabelecimentos com mais de mil ou mais 
hectares, com 38°/o das terras, criam apenas 2,7°/o dos em
pregos e limitam-se a 8,5°/o da produc;ao total. 

Enquanto os estabelecimentos de menos de 50 ha criam 
um emprego para cada 4,12 ha, os de mais de 1.000 ha criam 
um para cada 415 ha. Os de menos de 50 ha produzem Cr$ 
40,58 por cruzeiro de crédito e os de mais de mil ha, apenas 
Cr$ 2,53. 

Os estabelecimentos de mais de mil hectares parecem 
levar vantagem na produc;ao por pessoa ocupada, onde co
lhem Cr$ 101,19, contra 24,74 dos de menos de 50 ha. Mas, se 
verificannos seu babeo nível de produc;ao total; veremos que, 
na realidade, os grandes estabelecimentos apenas concen
tram renda em poucas maos, nao apresentando aumento 
real de produQáo nem qualquer melhoria social. E é preciso 
considerar ainda que essa produc;ao "por pessoa ocupada" 
nao fica nas maos dessas pessoas, indo em quase · sua totali
dade para o bolso do dono da terra, enquanto na pequena 
propriedade fica distribuída entre numerosos produtores. 
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Evolu~ao da estrutura agrária de 1983 a 1985 

O quadro que segue mostra a evoluc;ao da posse da terra 
em Rondónia, nos anos de 1983 a 1985, extraída do cadastro 
do INCRA: 

1983 1984 

Classes lmóveis Área lmóveis Área 
de érea 

Número "' Hect.ates % Número "' Hectares % 

< 50 ha 5.765 11.6 167.344 1,3 7.540 13.8 241.106 t .8 
SO a< 200• 30.275 60.9 t .970.764 15,3 31 .707 58.2 2.032.168 15,2 
200 a< 1.000 t t .971 24,I 2.487.046 19,3 13.459 24,7 2.780.208 20,8 
> t.000 t .718 3.5 8 .284.061 64, t 1.795 3.3 8 .287.21 o 62. t 

Total 49.729 100 12.879.214 100 54.501 100 13.340.692 100 

Fonte dos dados bMos: INCRA - Estatistials tr'lbutárlas e estatislicas cadestrais •nueis. 
• O limite de 200 ha fci calculado por-lnt~ 

lmóveis 

Número "' 
8.675 IS.O 

34.674 59.9 
12.626 21 .8 

t .958 3.4 

57.933 100 

Maiores latifundiários em Rondonia 

1985 

Área 

Hectares % Área 
Mé<b 

284.382 2.0 33 
2.339.335 16,7 68 
2.756.956 19,7 218 
8.586.012 61,5 4.385 

13.966.685 100 241 

Em Rondónia, o processo de concentrac;ao de terra é um 
fato praticamente irreversível. Já em 1976, Turchi previa a 
repeti<;ao deste processo acorrido nas outras regioes do 
Brasil. "O modelo físico de ocupac;ao proposto para o Terri
tório de Rondónia é um magnífico exemplo da tentativa de 
formar núcleos de pequenos produtores destinados a se auto
-reproduzirem como.forc;a de trabalho para a pequena em-

PROPRIET ÁRIO 

Manoel Gudmar do O. Rita 
Giacomo Casara 
Moisés Benesbi 
Raimundo R. Ribeiro 
Carlos S. Muradas 
Comércio, Exp. e lmporta~áo 
Raimundo M. Cunha 
\ 

Antonio L. Oliveira 
Saul Benesbi e Cia 

Total 

N° HA Nº HA 
APROVEITAOOS 

325.000 30 
285.000 04 
170.000 
170.000 
135.137 13.500 
112.000 7 .000 
100.000 
82.500 7.000 
55.000 

1.434.637 27.534 

MUNICÍPIO 

P. Velho 
C. Marques 
G. Mirim 
P. Velho 
P. Velho 
C. Marques 
C. Marques 
P. Velho 
C. Marques 

Fonte: Revista Reforma Agraria, Abra, Dezembro de 1988 - manto de 1989. 
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presa agropecuária. A minifundizac;ao das parcelas, prevista 
para um período de duas ou no máximo tres gerac;oes, atua
ria expulsando a populac;ao excedente para outras frentes 
ou centros vizinhos. Caberia entao a agroempr~sa instalada 
nas áreas que circundam os PICs, absorver esta mao-de
-obra excedente, proporcionando oportunidade de trabalho 
ao pequeno produtor" CTurchi, 1980). 

Considerando que o Estado de Rondónia tem urna ·Super
ficie de 24,3 milh6es de hectares, vemos que apenas nove pro
prietários possuem quase 6°/o das terras do Estado. Constata
mos ainda que , desta exorbitancia de terra, estao trabalhando 
em apenas O, 11 °/o da terra de que dizem ser proprietários. · 

Os dois mil maiores proprietários sao donos de oito mi- . 
lhoes de hectares de terras do Estado, e 1/ 4 das terras per
tence a proprietários qu~, nao moram aquí, e siro em outras 
unidades da Fe derac;ao. Além disso, os proprietários que 
habitam em outros Estados do país detem 2,5 milh6es de 
hectares de terras inexploradas. Será que nao existe terra 
para os lavradores aqui? CCEPAMI, 1989). 

Está se verificando aquilo· que estudiosos vinham dizen
do e o próprio CEP AMI tem repetido em suas publicac;oes. 
Ou se estabelece urna política agrícola favorável ao agricul
tor e urna reforma agrária séria, que permita ao lavrador ter 
condic;oes de permanecer na terra, ou teremos um compl~to 
esvaziamento do campo. Vai se repetir, e já comec;ou eni. 
Rondónia, aquilo que aconteceu no Paraná. O latifúndio aos 
poucos vai tomando conta dos lotes dos parceleiros. Esses 
lotes podem acabar nas maos de grandes fazendeiros ou de 
pequenos proprietários coro certo poder aquisitivo. 

Terra, cade o sonho? 

A chamada Colonizac;ao Dirigida, oficial ou particular, 
tem sido urna das formas de realizar a contra-reforma agrá
ria no Brasil. 

As políticas destinadas a promover a ocupac;ao e povoa
mento do território brasileiro orientaram-se sempre no senti
do de privilegiar a grande propriedade voltada para o merca-
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do externo. No início do século, predominaram as colonias 
agricolas de imigrantes europeus, destinadas a proporcionar 
máo-de-obra para a lavoura cafeeira e ao mesmo tempo abas
tecer a popul~áo urbana da regiáo sul. Da década de 30 em 
diante, os núcleos oficiais de colonizac;ao destinaram-se a re
d uzir tensóes ero áreas urbanas, expandir a fronteira agricola 
e ao mesmo tempo aumentar a produc;ao de alimentos. 

É a partir de 1970 que a Colonizac;ao Dirigida passa a ser 
amplamente divulgada e enfatizada como modelo ideal de 
ocupac;ao da Fronteira Amazónica. Desde entao, as expe
riencias de Colonizac;ao Dirigida diferem das anteriores nao 
só no que diz respeito a abrangencia e ao ritmo da ocupa
c;ao, mas sobretudo devido ao papel assumido pelo Estado 
na implantac;ao e coordenac;ao dos Programas de Coloniza
c;ao. Isto porque, no papel de agente económico da classe 
dominante, o Estado· deve propiciar as condi<;óes para ex
pansao do capitalismo e da conseqüente acumulac;ao em 
escala ampliada. Como agente político, cabe ao Estado pro
mover a articulac;ao dos diferentes interesses de classe num 
sistema harmonioso, de modo a nao perturbar o processo de 
acumula.Qao e que legitime a situ~ao de dominac;ao das 
classes e setores de classes que o Estado representa. 

As diversas políticas adotadas em relac;ao ao setor agrí
cola, pelos governos da ditadura militar, a partir de 1964, 
visavam modernizar e capitalizar a agricultura, mantendo 
intocado o sistema de propriedade da terra. A estratégia de 
modernizac;ao conservadora, adotada desde entao, tero como 
diretrizes básicas a promoc;áo e o fortalecimento da grande 
empresa agropecuária e a repressao das massas trabalhado
ras rurais. Os resultados des ta "opc;ao modernizante-conser
vadora" vem se fazendo sentir, na extrema concentrac;ao das 
terras, na intensificac;ao dos desequilíbrios e desigualdades 
sociais e, principalmente, na crescente explorac;ao e 
proletarizac;ao do pequeno produtor. 

Uma vez que o modelo político implementado depois de 
1964 excluía toda possibilidade de acesso a terra através da 
Reforma Agrária, restou ao Estado Autoritário utilizar-se da 
estratégia de promover a ocupac;áo da fronteira agrícola, 
como forma de absorver excedentes rurais sem tocar no sis
tema de propriedade da terra. 
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A política de Colonizac;ao Dirigida surgiu, assim, como 
alternativa para justificar e legitimar a intervenc;ao do Esta
do na manutenc;ao da estrutura de apropriac;áo e dominac;ao 
vigente. E ela nao foi mais do que urna forma de evitar trans
formac;óes na estrutura agrária, como válvula de escape para 
evitar pressóes demográficas e sociais em áreas carentes de 
Reforma Agrária. Numa palavra, a Política de Colonizac;ao 
Dirigida foi apenas uro meio de impedir a realizac;ao de urna 
autentica Reforma Agrária no Brasil. Nesse sentido é válida 
e muito pertinente a afirmac;ao de Ianni, sendo que outros 
autores concordam com ele: "Muitas familias reconhecem 
que ao aceitar a promessa de formar lavoura na Amazonia 
estarao ajudando a ditadura a escamotear a questao da 
Reforma Agrária. 'Saindo eu iria resolver o problema do 
Governo e iria criar um problema para mim e para a minha 
família' (afirma um migrante>. Por isso muitos decidem ficar. 
Mesmo porque o Governo possui terras que poderiam ser 
entregues aos trabalhadores rurais. A chamada Colonizac;ao 
Dirigida tem sido urna das formas de realizar a contra-refor
ma agrária no Brasil" Uanni, 1979). 

Inclusive as despesas sociais advindas da implanta9ao dos 
projetos de coloniza<;ao dirigida tinham por objetivo evitar 
pressoes e reivindic~óes dos setores mais espoliados e ao 
mesmo tempo transmitir a esses setores sensac;ao de atendi
mento as suas necessidades. É importante observar que a ampla 
divulgac;3.o dos Programas de Colonizac;io Dirigida, como for
ma de ocupar a Amazonia e ao mesmo tempo oferecer terra 
e melhores condi<;óes de vida ao trabalhador rural, coincidiu 
com um período de intensa repressao e repúdio as justas rei
vindicac;óes deste mesmo trabalhador. 

Ao reorlentar e alocar excedentes populacionais nas áreas 
de fronteira, a política de colonizac;OO atua nao só legitima
mente a estrutura do poder vigente mas também, ainda que 
indiretamente, reforc;ando o processo de acumul~ nestas 
novas áreas. Em Rondonia, por exemplo, a filosofia empresa
rial capitalista norteou as entrevistas de sele~ de migrantes 
no INCRA. E passou no teste do INCRA quem dispunha de um 
certo capital. Os migrantes sem-terra, por mais que a desejas
sem, já estavam, de antemao, riscados das· listas do INCRA. 
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Na verdade, o que houve em Rondónia foi Colonizac;ao e 
Regularizac;ao Fundiária. Reforma Agrária é aquilo que nao 
houve, ou seja, Reforma Agrária seria a redistribuic;:ao de 
terra, seja ela produtiva ou nao, lá no Paraná, Espírito Santo, 
Minas Gerais ... , para os agricultores que dela necessitam 
para trabalhar lá. Justamente, para náo fazer a Reforma 
Agrária é que o Governo criou o "Eldorado Rondónia" e para 
cá fez vir milhares de familias , ludibriando-as com a pro
messa de que haveria terra para todos. Para a maioria acon
teceu aqui o que já tinha vivido nos Estados de procedencia. 

Como surgiu o latifúndio em Rondonia? 

Há que se registrar que o primeiro e segundo ciclos da 
borracha e a atuac;:an do Marechal Candido Mariano da Silva 
Rondon como demarcador de terras no Território foram os 
primeiros eventos que contribuíram para a concentra<;ao da 
terra em Rondónia, dado que aos seringalistas eram con
feridas enormes concessóes de terras, muitas das quais fo
ram demarcadas pelo Marechal Rondon e requeridas pelos 
detentores das posses, ou seringalistas. 

Nao se pode esquecer do período correspondente as dé
cadas de 60/70, notadamente nos anos de 1967/68, corres
pondente ao primeiro recadastramento de terra em que o 
próprio Governo Federal, preocupado com os vazios 
demográficos da Amazonia, divulgou a existencia de terras 
férteis no Norte do País, enfocando especialmente o Territó
rio Federal de Rondónia, onde, no período de 1972 a 1979, 
foram promovidas licitac;óes de terras, com incentivos do 
Governo Federal, para atrair investimentos da média e gran
de empresa. 

Assim foram licitados 606 lotes, com área média de 2.000 
ha na Gleba Corumbiara, abrangendo os municípios de Pi-
'menta Bueno, Vilhena, Espigao do Oeste, Colorado do Oes
te, Cerejeiras e Rolim de Moura, sendo 216 lotes licitados 
em 1972 e 390 em 1975, quando houve grande concentrac;ao 
de terra, porque muitos utilizaram nomes de terceiros em 
beneficio próprio. Da mesma forma, foram licitados vários 
lotes da Gleba Garc;as, jurisdicionada ao município de Porto 
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Velho, em concorrencias realizadas havidas em 1972 e 1975. 
Igualmente na Gleba Burareiro, no município de Ariquemes, 
onde 299 lotes foram adquiridos através das concorrencias 
realizadas em 1977 e 1979, finalizando o processo coma lici
ta<;ao de mais de cem lotes da Gleba Baixo-Candeias e 
lgarapé Tres Casas, localizadas em Porto Velho. 

Em todos esses casos de licita<;ao, ocorreu a inevitável 
concentrac;:ao de terra nas maos de poucos, através de re-
cursos dos chamados "Testas de Ferro... · 

Além das áreas ociosas da l!niao, Rondónia ainda ostenta 
centenas de imóveis rurais inexplorados ou mal-aproveitados, 
cujos proprietários visam apenas. a valorizac;:ao fundiária ou 
lhes falta a vocac;:ao para atividades agropecuárias, o .que inibe 
o acesso dos trabalhadores da terra ao meio de que necessi
tam para viver e produzir, inviabilizando o desenvolvimento 
económico e social do E'stado. 

Se confrontarmos os números, ou o percentual de 
migrantes que vieram alegando como principal motivo o 
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acesso aterra, comos migrantes que já retornaram, mais de 
500 mil na década de 80, concluiremos que aqui o sonho 
acabou, nao se realizou. 

E, o que é mais triste, constataremos que os mesmos 
problemas nao resolvidos nas regioes de procedencia, e que 
encontraram em Rondónia urna válvula de escape, sao os 
mesmos que, nao sendo resolvidos aquí, fazem retornar cen
tenas de milhares de migrantes. 
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TRABALHO. 
O PODER 
DE QUEM 
MANDA 

" ... porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas 
· com gente é diferente." 

Geraldo Vandré 



\ 

"Nao acreditem em propaganda"* 

A história do trabalho em Rondónia tem se caracterizado 
pela mao-de-obra temporária, formada de migrantes que tem 
se transformado em verdadeiras marionetes do capital. Os 
exemplos ocorreram concretamente no "auge" da borracha, 
com a descoberta da explora<;ao do ouro e da cassiterita, com 
os empreendimentos faraónicos (a linha telegráfica de Rondan ' 
e a Madeira-MamoréJ. Esta última tem de reverenciar a me
mória de 1.552 trabalhadores que· morreram, entre ,os 21.717 
do mundo inteiro que a construíram. Entretanto, mesmo com · 
a explora<;ao de mao-de-obra, "vivendo em regime de semi
-escravidao, no pesadelo de inúmeras doen9as e vencendo os 
desafios naturais da regiao, esses operários provaram, mais 
urna vez, que o trabalho é transformador, mesmo que os donos 
do poder nao o reconhe9am" CHumanidades). 

A partir dos anos 70, o capital necessita de mao-de-obra 
migrante para desbravar a fforesta amazónica, em nome da 
agropecuária, da lavoura e da madeira, em nome da possi
bilidade da aquisi9ao de um pequeno lote de terra no futuro 
e, de imediato, com um salário. Trabalhando barato, porque 
a sua reputa<;ao nao passa inteiramente pela media9ao do 
capital que o assalaria, o trabalhador migrante temporario 
viabiliza, sobretudo na agricultura, urna forma paradoxal de 
aumento da composi9ao organica do capital. Nao pelo de
senvolvimento das for9as produtivas, da empresa capitalista, 
mas pelo barateamento da mao-de-obra, pela disseminac;ao 
da superexplora9ao e da pobreza absoluta, pela redu9áo dos 
salários a níveis extremamente baixos. Nao sao raras as si
tua<;óes em que o salário nao é sequer suficiente para a 
subsistencia do trabalhador enquanto trabalha no canavial, 
na constru<;ao ou na fábrica. Ao invés de ter o que receber, 
passa a dever ao patrao. Muitos dos casos de escravidao por 
<lívida que tem crescido nos últimos anos no Brasil, envol-, 
vendo milhares de trabalhadores, tem relac;ao direta com 

*Dom Antonio Possamai, hispo de Ji-Paraná. · 
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essa forma predatória de acumulac;áo capitalista, segundo 
denúncias. Jornais compulsados em nossa pesquisa contam, 
desde a eloqüencia das manchetes, os elementos confir
madores de tal quadro: "Trabalho Escravo no Interior". 
"Peoes Denunciam Trabalho Escravo", "Bóias-frias Denun
ciam Maus-Tratos" CO Estado de S. Paulo, 1983). 

A propor9áo que o capital constante se eleva em re la<;áo 
ao capital variável, sem qualquer avan90 técnico, sem qual
quer desenvolvimento económico real, "aumentam as taxas 
de acumulac;áo as custas da destruic;áo física do trabalhador 
e da mutilac;áo da sua escassa existencia civil, como cidadáo, 
como pessoa livre e igual" CMartine, 1986). 

J á foi criado no Estado o Centro de Estudo e Pesquisa do 
Migrante, como obje tivo de desmascarar dados oficiais, já que 
estes tem por finalidade o escamoteamento das característi
cas desses trabalhadores, em relac;áo a variáveis como o per
curso migratório, expectativas, vendas dos lotes, remigrac;áo, 
acelerac;áo do ciclo migratório, números de migrac;oes, condi
<;6es de vida e visáo da realidad.e, amansamento da terra, pe
cuária, minerac;áo e estratégias para ocupac;áo. Obtivemos com 
o Pe. Luis Bassegio, diretor do Centro de Estudos e Pesquisa 
do Migrante CCEPAMD, as seguintes informac;oes transcritas 
do Relatório de Pesquisa desenvolvido ao longo de dois anos: 
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Percurso migratório: Os migrantes que vem para cá tem feíto 
urna verdadeira romaria. Há poucos migrantes no Estado de 
Rondónia, procedentes diretamente do Nordeste, do Rio Gran
de do Sul e Santa Catalina. O último local, de onde vie ram, 
era do Paraná, Sáo Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso. Como 
origem, ou seja, local de nascimento, destacam-se Minas 
Gerais, os Estados do Sul e do Nordeste também. 
Expectativas: Para o grande número de migrantes que se di
rigiam do Nordeste, de Minas e do Sul do Paraná., nas déca
das passadas, havia urna série de expectativas a serem aten
didas como: terra, educ~ao. enfim, melhores condi~oes de 
vida. Os principais problemas enfrentados pelos migrantes 
relativos A saúde eram: transporte, terra, prec;os dos produ
tos, edu~. financiamento etc. Estes aspectos que apa.rece
ram como sendo os principais problemas sáo exata.mente as 
principais expectativas que trouxeram os migran.tes para cá. 
Venda dos lotes: sáo do conhecimento de todos as acus~0es 
que fazem a.os migrantes de que sá.o vagabundos, de que náo 
se fixam e que a maioria. dos parceleiros já. vendeu os lotes 

que recebeu do INCRA. Nos encontros de migrantes realiza
dos em 1987 e 1988, ao ser levantado o problema da venda dos 
lotes, os migrantes reconhecem ser verdade, mas aponta.m as 
seguintes causas que os obrigam a se desfazerem dos lotes: 
trata.mento de saúde, falta de estradas, pagar financiamentos 
bancários e pre~o dos produtos. 

Remigrac;éio: As condiQOeS de vida em Rondónia nao sao as 
que os migrantes espera.vam encontrar. De fato, há 180.000 
crianQas sem vagas nas escotas. A malária, no ano de 1987, 
atingiu 200.000 pessoas: há várias dezenas de milhares de 
famílias sem-terra: e o preQo dos produtos nao cómpensa. 
Ocorrem, diante d isto, tres tendencias: grande exodo rural, 
ace le raQao do ciclo migr~tório e a crescente remigr~. 

Amansar a terra: O migrante que chegou ou está chegando 
em Rondónia já passou, como foi demonstrado, pelo Paraná, 
Mato Grosso e outros Estados. Nestes, ele foi usado para des
bravar a terra, "amansá.-la~. e depois deixá-la li\rre, pronta 
para os latifundiários. Esta afirma<;ao é confirmada pelo nú
mero de pequenas propriedades que desapareceram naquele 
estado na últimá 'década. 
Pecuária e minera~ao: Diversos estudos já revelaram que esta 
terra nao é própria para a lavoura, pelo menos é um solo 
bastante irregular. Pode até aparentar boa qualidade nos pri
meiros anos, mas nao mantém a mesma qualidade por muitos 
anos. O futuro da regiao é para a pecuária e miner~ao. daí 
a necessidade de muita máo-de-obra disponível. Mesmo que 
a terra fosse de boa qualidade, quase nao há perspectiva de 
mercado, seja devido A distancia dos grandes centros consu
midores do Centro-Sul do país, seja. devido A impossibilidade 
de criar um mercado que exija. gre,nde demanda. na. regiao. 
Estratégias de ocupa~ao: Existem basicamente tres maneiras 
de ocupar urna regiáo de fronteira agrícola: 

- lmplement~oes de grandes fazendas em plena selva; 
- ColonizaQáo: o que o sistema capitalista quer com milha-
res de migrantes é que preparem o terreno para as futuras 
empresas agropecuárias. Inicialmente, o govemo faz peque
nos investimentos de infra-estrutura para. garantir a perma
nencia de máo-de-obra como: estradas, escolas etc. Mas seu 
objetivo último é garantir a mao-de-obra. para o capitalismo 
que se implantará. Esta é a razáo principal da vinda. de famí
lias de migrantes para Rondónia . . 
Regime de escravidao: outra forma seria a de comprar traha
lhadores e mante-los em regime de escravidio. Embora. ile
gal, tem sido bastante usado este sistema de ocup~. sobre
tudo em Rondónia. Isto porém, além de ser muito oneroso 
financeiramente, eles devem ser mantidos escravos e vigiá
-los, tem também um alto custo político, pois •pega mal se for 
descoberto• IBassegio, 1988). 
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Ao longo de vinte anos, a fronteira agrícola acabou por 
inscrever dois tipos de frentes de penetrac;ao, nomeadas por 
categorias hoje consagradas pela sua a<;ao. Referimo-nos aos 
contingentes "sulistas" e "nordestinos reciclados". A primei
ra engloba, sobretudo, migrantes oriundos do Sul e Sudeste, 
enquanto a segunda compreende, hoje, os do Amapá, Acre, 
Roraima e Rondónia. 

O migrante tem sido presa fácil para o capital em Rondónia. 
Urna das condi<;óes favoráveis a vinda de migrantes para 
Rondónia é o alto índice de desemprego no Sul e Sudeste do 
País. Observamos que a recessao económica foi um fator fun
damental para a vinda desses trabalhadores, pois ela teve seu 
índice aumentado a partir dos governos militares. O reconhe
cimento das condi<;oes precárias da grande maioria dos traba
lhadores brasileiros patenteia-se através do desespero para se 
conseguir qualquer trabalho, sem o menor esclarecimento das 
reais condic;oes de vida por parte de quemo oferece. Acredi
tam e partem para a regiao em busca do "Eldorado Brasileiro". 

Para atrair essa massa de trabalhadores, utilizam-se pro
pagandas de alto custo, financiadas pelo atual governo. A 
Veja, ao final de 1988, publicou: "Rondónia: Desenvolvimento 
que nasce do esfor<;o de cada um". Porém, esse in vestimento 
em propaganda foi prática constante também dos governos 
anteriores, desde que o antigo Território se transformou em 
Estado. Como forma de desmentir tais vantagens para o 
migrante, D. Antonio Possamai - hispo de Ji-Paraná - di
vulgou um depoimento, publicado na revista Sem Fronteiras 
no início de 1985. 

\ 
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"Nao acreditem em propaganda de TV. A imagem que é pro
jetada no Sul a respeito de Rondonie. nao corresponde a rea
lidade. Sao empresas que tem outros interesses, muito dife
rentes daqueles que poderiam beneficiar o povo pobre. As
sim, nao é verdad.e que todos que chegam recebem terra, que 
há escolas para todos, que o sistema de assitencia a saúde é 
bom, que a terra é das melhores. que os prec;os dos produtos 
sao justos e que os financiamentos sáo melhores que em ou
tros pontos do país. 
O povo que vem sem dinheiro é a grande maioria. E, para 
Oeste, as chances de alcanc;ar o que busca sáo mínimas: aqui 
só tem vez quem tem dinheiro para comprar terras; pior ain
da, para comprar in.fluencias e favores. Para estes as terras 
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existem e até boas e em bons lugares. Diria, entao, a quem Ier 
estas Iinhas: Náo acreditem em propaganda que é apresenta
da pela televisáo. Esta é enganadora" <Possamai, 1988). · 

Por que a propaganda? Se acompanharmos o que anda 
acontecendo no Brasil, em termos de distribuic;OO de terras, 
tomam-se plausíveis algumas avaliayoes. A propaganda, den
tro do nosso modelo económico, tem objetivos claros: esvaziar 
as tensoes sociais do Sul do Brasil, provocadas pelo desempre
go, pelo aumento do latifúndio e pela entrega de áreaS imen
sas a empresas estrangeiras (como é o caso do projeto JICA, 
que está tirando de suas terras muitas famílias, para entregá-
-las aos japoneses) em Goiás. . 

"Me falaram que aqui é terra nova"* 

Calcula-se que em 1984 chegaram a Rondónia cerca de 
200 mil migrantes. Núcleos urbanos apareceram de um ano 
para outro em plena floresta. Assim, ternos cidades que se 
formaram rapidamente, tais como: Alta Floresta ffi0), Nova 
Brasilandia, Alvorada do Oeste e outras. 

A grande di.ficuldade que se sente em toda esta realidad.e 
é que náo é oferecida ao migrante nenhuma estrutura de aco
lhida. O migrante aquí chega e nao encontra orientayáo, fica 
amontoado em estayoes rodoviárias ou em galpües de igrejas, 
como acontece na paróquia de Rolim de Moura. Outra dificul
dade que o migrante encentra é relativa a obten<;áo da terra. 
Fala-se em 16 mil familias que já passaram pela sele<;ao, mas 
que ainda nao receberam terra. Contando com as que nao 
passaram pela sele<;ao, calcula-se que já sejam 50 mil famílias 
sem terra. Nem tudo está claro quanto ao futuro desta terra e 
<leste povo. "Será que também aquí o povo pobre tem a mesma 
fun<;ao que desempenhou em outros pontos do país, isto é, 
amansar a mata para depois entregá-la ao latifúndio e as 
multinacionais? Ambos esta.o chegando e o povo já está sendo 
afastado de suas terras. E depois?" CSem Fronteira, 1985). 

Os exemplos de vida dos próprio~ migrantes . sao urna 
amostragem da realidade do que acontece no Estado, for-

*Do desbravador José Inácio da Costa. 
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<;ando a todos a abortar suas esperan<;as, ou a prosseguir a 
cata das visoes imponentes do Eldorado. A própria imprensa 
local testemunha, de modo pungente, situa<;óes cuja trans
cri<;ao pareceu-nos imprescindível: 

\ 
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al *Foi com jeito de desbravadores que José Inácio Costa. sua 
mulher Maria, os seis ftlhos, urna nora, um genro e urna neta 
a.porta.ram nas terras de Rondónia, depois de qua.tro días de 
via.gem na carrocería. de um camínhao. Saíra.m do frio de 
Ivaipora, no Paraná e encontraram o calor úmido e sufocante 
de Vilhena, a porta de entrada de Rondónia. Com eles, um fus
ca, móveis, um arado, um engra.dado com galinhas, urna vaca, 
dois bezerros e uma cachorrinha amarrada na pequena casa 
atrás do caminhao. 'Viemos de mala e cuia', ria José Inácio. 
Enquanto ele ria, a crian<;ada berra.va coma aproxima9ao de 
Joao Nascimento Damasceno, empunhando o revólver que 
livraria. todos da febre amarela. Urna esticada nas pernas. o 
dolorido da vacina queimando no bra90, água para a cachor
ra, a corrida ao banheiro e já estavam todos prontos para 
seguir até Colorado, uns bons quilómetros adiante na sufo
cante monotonía da reta infinita da BR-364. Lá estavam os 21 
a.lqueires de terra comprados com a venda dos dez a.lqueires 
de Iva.ipora. 'Lá a terra já esta.va estragada, entáo juntei todo 
mundo e vim para cá. Me falaram que a.qui aterra é nova., e 
em terra nova a planta<;Ao vai para a frente.' 
Empoeirada. com Cz$ 40 mil do frete do caminhao para pa
gar, a família. chegou feliz. Nem mesmo os insetos, as picadas 
dos mosquitos de Vilhena, o calor e os 21 alqueires cob.ertos 
de mata fecha.da. 8. frente tiravam o sorriso do rosto de todos. 
'Até já comprei urna motosserra para desmatar tudo. Estamos 
com idéia. de plantar café', dizia José Inácio, pouco se impor
tando com o riso irónico dos veteranos migrantes de Rondonia 
- 'Café? A terra que sobrou nesse Estado nao está dando 
nem mandioca.'. Mas ele náo desistía. do otimismo: 'Primeiro, 
urna horta. e milho para a gente viver enquanto nao dá café. 
Depois a lavoura grande. Todo mundo está vindo para cá e 
gosta. Por que a. gente nao va.i gosta.r?' Malária: 'Isso náo as
susta, nao. Sempre se dá um jeito'." 
bl ·um exemplo disso é o paraense Edo Condes, 35 anos, qua
tro filhos, que dei.xou o lote de 'cento e poucos hectares' aban
donado no meio da floresta. amazónica. e passou a sobreviver 
dos desmates feítos para outros que chegam com os mesmos 
sonhos que ele teve um dia.. 'Trabalho em roc;ado de mato e no 
que a.parecer para eu criar meus :filhos. Financia.mento nio 
conseguí porque náo tenho o título da. terra na mio.'• 

e> ·o gaúcho da cidade de Estrela, Erno Lotário Schick, 64 
anos. teve um pouco me.is de sorte porque chegou com algum 
dinheiro na mio. 'Fui muito castigado por essa terra, mas 
a.inda me conservo contente', conta ele, a beira. da estrada de 

terra que liga Rondónia a Juína no Mato Grosso. Está há 11 
a.nos em Rondónia, com a mulher e os filhos. 'No Sul fiz de 
tud? um pouco. Fui agricultor, traba.lhei em serrana e curtume. 
A vida. esta.va. ruim e fui para Santa Catarina.. Ai. inventei de 
casar e fiquei por lá ma.is 30 anos, tocando a vida. Tinha urna 
terra e resol~ vender e vir para Rondonia.. Uns, lá no Sul, 
falava.m mal de Rondónia., outros falava.m bem. Vim para con
ferir com meus próprios olhos porque sempre gostei de terra. 
Olha. só minha mio para ver se nao é verdade.' 
Em 1976, ele passou por Vilhena. comos seis fi.lhos a.inda crian-
9as. 'Fui atrás do INCRA para ver se recebia um ·1ote em 
Colorado.' ~as já havia terra fértil em Colorado e comprou 
ali, por CrS 90 mil, o lote que o outro migrante ha.vía recebido 
do INCRA. mas náo podía levar adiante. 'Aquí tinha só um 
pouco de mata derruba.da e algum pasto. Experimentei plan
tar milho, náo deu. Mandioca nao sempre que da.va. Entio o 
jeito foi por aqui algumas ca.be9as de ge.do. Quero ver se al
gum dia. isso vai melhora.r. Por enquanto, a.inda vivo do pouco · 
que me restou da venda da terra do Sul, que está na cader
neta de poupanc¡a..' 
Com o rosto castigado pelo sol e com a sabedoria conseguida 
a.o longo dos anos de brigas com aquela terra bruta, seu Erno 
ensina. os novos ~ores de sonhos: 'Conh~o muita gente 
que nao conseguiu na.da da terra por falta de recurso. Traba.
lham por dia, na derruba.da. de mata, sujeitos a malária., a.os 
bichos do mato, para conseguirem colocar a comida na mesa 
da casa. Essa. terra produz, mas precisa. tratar com calcário, 
precisa ter adubo. Tudo caro. Nessas glebas náo vive qua.se 
ninguém. As terras boas es tao nas mios de poucos'." 
dl ·como a de Antonio Ferreira, um goiano de 27 anos, que 
esfregava o b~o a.o lado da mulher, da sogra e das duas 
crian'Y&S pequenas: 
'Eu era pedreiro lá em Min~u. em Goiás. Até já traba.lhei na 
lavoura. Agora chegamos para ficar em Ji-Para.ná, na terra 
que um cunhado meu a.rrumou a.té o INCRA me dar o meu 
lote. A melhor coisa. na vida é trabalha.r numa terra minha.', 
contava. AntOnio, pouco depois de sa.ir do ónibus da Vi~ 
Cascavel que, junto com a Colibrí, despeja diariamente os 
migrantes em Rondónia. Chegou com pouco dinheiro, chinelo 
e roupas sujas da poeira., mas com um sorriso tio largo que 
qua.se ninguém .teve coragem de lhe tirar as esperan~. 

'Malária também náo me assusta.. Se Deus abenQO&I" náQ tem 
perigo'" CO Estaddo, 1987>. 

el ••No a.no passado deu café, mas náo teve p~ de nada.. 
Nesse ano o café está tendo um precinho melhor, mas nao 
deu café, ni.o choveu na floresta' . .t o depoimento de um la.
vrador que aba.ndonou seu lote para tentar a sorte com a 
cassiterita. • CO Migrante. 1988). 
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Desde o Capítulo II, ao tentar caracterizar Rondónia, as 
palavras "Eldorado" e "Faroeste" aparecem como expressao 
dos contrastes de bem e mal, que refletem o cotidiano dos tra
balhadores que vém para cá, buscando tomarem-se proprietá
rios de um lote de terra ou o recebimento de um salário com
pensador, já que, para tal, nao medem escrúpulos no desem
penho de algumas atividades, entre elas, a de matar. Nao só 
matar as espécies de peixes, araras, on<;as, jacarés, macacos, 
árvores, mas matar gente, índios, seringueiros. colonos, pos
seiros, garimpeiros. Cherobim cita-nos um desses exemplos: 

"Tive conhecimento de migrantes que foram auxiliados por 
migrantes de melhores condic;:óes financeiras, pelo simples fato 
de serem originários de urna mesma regiáo. Por ser um igua l, 
deveria ter certos compromissos de lealdade, tornando-se entao 
de confiarn;:a. Um migrante de Ji-Paraná declarou haver sido 
convidado por um fazendeiro para percorrer caminho: 
'Procure afugentar posseiros; se necessário, mate em sua fa
zenda'. Para tais servic;:os deveria haver um compromisso de 
confianc;:a e de lealdade para que o mandante náo fosse arro
lado judicialmente, por um servic;:o mal executado. Essa espé
cie de compromisso ético. possibilita haver lealdade" 
<Cherobim, 1988). 

O que leva alguns trabalhadores a realizar atividades ines
crupulosas, e, sobretudo, o que os leva a tais atitudes, justa
mente, em relac;ao aos seus pares? Acreditamos que dois 
fatores tém um peso significativo, nao na escolha, mas no 
que se impoem: o desemprego e a falta de terra. 

No interesse de entender melhor esta questao, estivemos 
no IBGE de Rondónia, ocasiao em que obtivemos dados 
percentuais e importantes informac;oes. Na verdade, as ele
vadas <IBGE, 1986-88) taxas de desocupac;ao aparecem rela
cionadas por setores de atividades no contexto das seis re
gioes consideradas pelo IBGE. Nao sendo o caso de detalhar 
aqui o perfil específico por setores/áreas regionais (vide 
Tabelas), o denominador comum que constatamos é o cróni
co quadro das trucas de desocupac;ao em nível nacional, ele
vado contingente de trabalhadores sem carteira assinada e 
a exígua remunerac;ao para a mao-de-obra com ou sem re
gistro e vínculo empregatício. Sendo estas as condic;oes em 
parte do período balizado em nossa pesquisa, os nexos entre 
tal quadro, a ilusao de Rondónia, a frustrac;ao que a ela se 
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segue e os descaminhos adotados por muitos apontam algu
mas das possíveis explicac;oes para as atividades inescru
pulosas as quais nos referimos acima. 

Se os altos índices de desemprego desencadeiam a in
tensificac;ao do fl uxo migratório, nao seria a reforma agrária 
urna saída para a sol uc;ao das necessidades concretas desses 
trabalhadores? Vejamos a experiencia do INCRA na questao 
de assentamentos, a luz do levantamento realizado pelo mo
vimento dos sem-terra do Jaru: 

REFORMA AGRÁRIA EM RONDÓNIA 
al: 
Projeto l . SANTA JÚLIA <VALE DO JAMARIJ. 
LocalizaQao: Município de Porto Velho, altura do ·Km 70 da 
, BR-384, no sentido Porto Velho - Cuiabá. 

Area: 30.000 Ha. 
Previsao para as_sentamento em 88: 500 famílias. 
Famílias com assentamento regularizado: 318. 
Infra-estrutura: nenhuma .. 
b): 

Projeto 2. Guarajus (Vitória da Unido). 
Localizac;:ao: Município de Colorado D'Oeste. 
Área: 21 .000 Ha. 
Previsao para assentamento em 86: 4.99 familias. 
Famílias com assentamento regularizado: 137. 
Infra-estrutura: 44 Km de estrada iniciados. 
Previsto: + 63 Km. 
e): 

Projeto 3. Fazenda Sao Felipe. 
Localizac;:ao: Município de Pimenta. Bueno. 
Área: 14.961 Ha.. 
Previsao de famílias para serem assentadas em 86: 450 fa.mí
lias. 
Familias com assenta.mento regularizado: nenhuma. 
lnfra.-estrutura: nenhuma. 
d): 

Projeto 4. Fazenda Itapirema. 
Locali~: Município de Ji-Paraná. 
Área: 6.345 Ha. 
Previsao de assentamento para 86: 300 fa.mílias. 
Familias com a.Ssentamento regularizado: nenhuma.. 
lnfra.-estrutura: nenhuma. 
el: 
Projeto s. Seringal Uniao e Santa Rita. 
Localiza~o: Ji-Paraná. 
Área: 5.261 Ha. · 
Familias a assentar: 250. 
Famílias com assenta.mento regularizado: nenhuma. 
lnfra.-estrutura: nenhuma. 
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TAXAS DE DESEMPREGO EM 1987 

4,5 

JAN. MAR<;Q MAIO JULHO 

FEV ABRIL JUNHO AGO 

DESEMPAEGO - AGOSTO: T AXA DE DESEMPREGO 
ASERTO. POR REGIÁO 

ANOS T AXA MÉDIA DE REGIÓES AG0/86 JUL/87 AG0/87 
DESEMPREGO METROPOLITANAS 
ASERTO Co/o) 

1980 6,52 
1981 8,38 RECIFE 4,30 6,07 5,82 

1982 5,80 SALVADOR 5,06 4,38 4,12 

1983 7,00 SELO HORIZONTE 3,54 4,70 4, 12 

1984 7,32 RIO DE JANEIRO 3,45 3,80 3, 19 

1985 5,03 SÁO PAULO 3,20 4,57 4,63 
1986 3,50 PORTO ALEGRE 3,51 5,02 4,73 

1987 4,22 TAXA MÉDIA 3,50 4,47 4,22 

Obs.: No mesmo ano, o IBGE divulgou que há 1 , 7 milhóes de trabalhadores desempregados 
no País. 
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f>: 
Projeto 6. Tancredo Neves. 
Localiz~o: Ouro Preto D'Oeste. 
Área: 30.000 Ha. 
Familias a assentar em 86: 900. 
Familias regularizadas: nenhuma. 
Infra-estrutura: nenhuma. CMST, 1986) 

' 

Como se observa, há vários projetos de assentamento 
espalhados por todo o Estado de Rondónia. No entanto, dada 
a morosidade do processo burocrático e a falta de vontade 
política, a concretiza9ao dos mesmos nao se dá integralmen
te. A grande maioria das familias de migrantes fica a mar
gem dos entraves burocráticos do INCRA, na esperanc;a ·de 
ver sua situa9ao regularizada, o que nem sempre .acontece 
dentro das previsoes . 

. Para a Reforma Agrária justificada pelo INCRA, a de
manda é maior que a ·o!erta. Se a oferta nem sempre se 
concretiza, quando se concretiza, nao é suficiente. Fica como 
exemplo o relato que nos deram alguns migrantes, no muni
cípio de Cerejeiras, que passaram por experiencias da colo
nizac;ao oficial no Paraná e em Rondónia e que nem por isso 
deixaram de ser escravizados. Se o eixo temático e a própria 
hipótese desta pesquisa gravitam em torno das práticas de 
escraviza9ao existente na forma9ao social brasileira, hoje, é 
preciso esclarecer que em nossa persp~ctiva de observa9ao, 
pensávamos inicialmente nos contingentes dos sem-terra. Na 
verdade, as tarefas da investigac;ao acabaram por nos levar 
a constata<;ao de outro contingente: colonos vítimas da mes
ma prática. Nao foi sem perplexidade que ouvimos os depoi
mentos de ex-colonos. Em Cerejeiras, tres pessoas foram es- . 
cravizadas quando estavam procurando terras. Um deles 
tinha 40 alqueires de terra que vendeu no Paraná, e foi para 
cidade trabalhar numa fábrica de arroz. Chegou em Rondónia 
sem a família, que posteriormente foi buscar. Foi pego e, 
juntamente com mais dois, amarrado por urna semana. En
tre eles havia um menor. Após tres dias na fazenda, chega
ram mais dois trabalhadores. que em seguida fugiram. "Tra
balhamos na fazenda tirando madeii;a para construir um 
barraca.o." Pelas informac;oes dos fugitivos, a Igreja Católica 
de Colorado denunciou a situ~ao a Comarca de Vilhena. 
Houve urna comunicac;ao pelo rádio e urna posterior nego-
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ciac;ao para a libertac;ao. "Fomos libertados e um jagunc;o 
nos acompanhou, encontrando urna encruzilhada, onde vivi
am outros jagunc;os que tinham por tarefa resguardar a área. n 

O trabalho era derrubar madeira para preparac;ao de pasto, 
e fazer nova derrubada. Nesta ocasiao, nao havia derrubada 
da madeira para fins comerciais porque nao havia estrada: 

\ 

104 

~No Paraná, tive urna terrinha e vivía perdendo saúde devido 
a geada, e até o gado acabou morrendo. No final, a gente ficou 
endividado. Vendí o sítio e fui para cidade. Era um tempo em 
que a gente toda do Paraná vivía em decadencia. Como eu 
era da terra, vim para cá para ver se recome<;ava a vida de 
novo. Chegando aqui, soube que o INCRA nao estava distribu-
1ndo terra e, como o povo estava se colocando por conta pró
pria nas terras da uniao, tentei fazer o mesmo. A grande 
maioria já náo entrava na fazenda porque já sabia da notícia 
que poderiam ser pegos. Como nós nao sabíamos, fomos pe
gos como bode expiatório. Esta experiencia só vem a minha 
memória quando alguém puxa conversa. Eu tenho dificuldade 
em descrever o que aconteceu. Depois que fui solto, registrei 
a queixa juntamente comos outros quatro na Polícia Federal 
de Vilhena porque a Polícia Civil nao atendeu ou náo quis 
atender. Os outros dois, que chegaram por último, na ocasiao 
em que éramos prisioneiros, náo sabemos onde esta.o. Mesmo 
com a experiencia nao penso em voltar para o Paraná e nao 
desanimo. Eu vím para cá; foi para procurar terra e partir 
para outra para. criar os meus filhos. Dois anos depois conse
guí um lote pelo INCRA de 50 hectares. Trabalhei, derrubei o 
mato, plantei lavoura de milho, arroz e feijao. Nesta ocasiao, 
os madeireiros comeyaram a passar na regiao. Fizeram estra
da para a passagem dos caminh0es de tora de madeira. Se eu 
nao tivesse ficado doente, eu já teria· derrubado a outra meta
de da área. Cheguei a colher quinhentos sacos de cerea.is no 
último ano. A familia ficou doente e levei a esposa para se 
tratar no Paraná. Vendi o lote porque nao tinha recurso para 
trabalhar. Saí de Colorado para Cerejeira. Chegando lá com
prei urna casa. Naquele tempo, os filhos nao trabalhavam e 
ha.vía só despesas. Praticamente, o dinheiro acabou. Tem um 
resto na poupan<;a para ir comendo. O governo recebe dinhei
ro dos trabalhadores, achaque está fa.zendo favor. Aquí nao 
tem convenio com o INPS. O hospital está feíto há mais de um 
ano, e nao foi aberto a.inda. Nao há equipamento. Ofereceram 
trabalho para o rapaz de serviQO de apontador. Chegaram a 
me dizer que era o único enganado. Os outros eram humildes. 
Escutava as notícias e via. o que eles faziam: eram traficantes. 
Tinha gente na Bolivia e compravam drogas, armas e o que lá 
existe. Eles eram aliados. Eu náo me espanto com isso. A gente 
que é conscientizado sabe o que acontece com os outros. Muitos 
que querem endurecer, eles matam. Chamavam dentro do 

escritório deles para tomar urna pinguinha, conversavam e 
queriam matar o cara que vendeu a posse das terras. Eu nao 
sei dar nenhuma infonnru;ao de quern sao eles. Algurnas pistas 
a gente tem: o Valdir, em Vilhena. O administrador charnava
se Joaquim, que foi pequeno comerciante em Vilhena. Quando 
chegava mai,s urna pessoa na fazenda, era entregue a. urna 
pessoa que se chamava Paraguai. Este tinha a fun~ de ame
drontar os chegantes, dizendo que adorava mata~ pessoas e 
que tinha matado muita gente. Tinha até urna metralhadora. 
No ctia 25 de dezembro, fizeram um grande churrasco e mata
ram um boi. O Paraguai dizia sempre que já tinha um-trabalho 
em Sao Paulo, e tinha também urn filho na faculdade, mas que 
nao podía voltar para lá porque da última vez a. polícia baixou 
por lá" <Ex-colonos, 1989) .. 

Há outro depoimento de pessoas chegando em Rondónia , 
em busca de terra, só que inexperientes na agricultura. E o 
caso de Donatila e Francisco. Saíram de Guarulhos/SP. Ele, 
biscateiro e auxiliar de pedreiro, fez o curso de mecanico e 
tinha carta de motorista~ Trabalhou, quando solteiro. como 
peao em Mirante/MT. Trouxe a familia para Rondónia. pas
sando por Cuiabá, numa viagem de 1 7 dias. Veio para cá 
sem nehuma indicac;ao. Chegou com os filhos, cansados. sem 
dinheiro e foi procurar servi~o. Chegando em Colorado do 
Oeste, soube através de um ·amigo que na fazenda Seringal 
Verde daría para marcar urna área e rovar juntamente coro 
mais seis companheiros 25 km. Plantou e colheu grao. entrou 
em contato com os seringueiros para tirar também borracha. 
Estava feliz. pois tinha porcos, galinhas, frutas e verduras. Tudo 
numa terra que legalmente lhe pertencia por do~ do INCRA. 
Um dia passou um caminhao na estrada com quatro guardas 
armados e Francisco foi pego. Foi levado e ficou vários dias 
perdido na mata. Passaram-lhe urtiga no corpo. puxaram-lhe 
os cabelos e outros tipos de tortura. Após vários dias. chegou 
o Sr. Sebastiao Carmélio, dizendo--se comandante da ocupa
vao Cempreitadal, invadiu a casa de Donatila, pegou seus uten
silios domésticos. colocando-a fora de casa, queimando-os. Em 
seguida, saíram com os mantimentos que havia na casa. levan
do o "cacaio". Donatila ficou praticamente um ano sozinha. 
cortando borracha, derrubando a mata e vendo que nao darla 
conta de recome~r tudo sozinha. Um Qia. urna pessoa vestida 
de soldado entrou na sua casa e falou: "V oce tem de sair é 
agora; tem de perder a vergonha e pedir comida lá fora". 
Donatila havia enterrado alguns utensilios na beira de um 
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córrego. Foi andando sem rumo. No caminho, ia olhando ou
tros barracos também queimados. Quando escureceu chegou 
no a.campamento dos jagun9os, pediu comida e conseguiu jan
tar. Neste momento apareceu um cidadao chamado Joao 
Quaresma e lhe falou que ia procurar o seu irmao. Ela conti
nuou a caminhar. No barracao, no meio da ro9a, parou. des
cansou e viu que os jagun9os continuavam no meio da fazen
da, e na sua maioria, eram militares em férias. Ganhavam 
extra de dez dias nas fazendas, durante as férias da justi<;a e 
do promotor <Depoimentos). 

"Encontrei os meus irmáos e meu marido. Fomos para Cere
je iras, onde meu marido conseguiu trabalho como motorista 
da prefeitura e eu sou cozinheira da casa paroquial. Minhas 
filhas estudam, ternos um barraco próprio de madeira para 
morar. Eu nao tenho medo de falar essas verdades. Infeliz
mente todas as mulheres nao abrem a boca porque a expe
riencia que passamos é triste. O meu marido ficou prisioneiro 
no meio da selva, e eu, prisioneira no meu próprio barraco, 
com um soldado me vigiando durante vários meses ... Perde
mos tudo que tínhamos: a terra, o barraco, mas nunca vamos 
perder a esperanc;a e a coragem de lutar para colocar todos 
esses medalhóes na cadeia. Soubemos que o Joao Paraguaio 
morreu com 16 tiros em Vilhena" <Donatila, depoimento>. 

É preciso reter que a racionalidad.e, o modelo de moderni
zac;ao agrícola adotada a partir de 1967 centrou-se em dois 
pontos: "Dinamizac;ao dos setores improdutivos através de 
outros meios políticos que nao a alterru;ao dos sistemas de 
posse e uso da terra; e abertura ao comércio internacional, no 
contexto de urna estratégia económica global de inser9ao cres
cente nos flu:xos da economía internacional" CRibeiro, 1987). 

O govemo brasileiro tem incentivado a improdutividade, 
quando promove urna política de extensao rural com gastos 
bastante significativos, e subsídios nos créditos e tem tam
bém incentivado o setor de insumos, sem atacar diretamen
te a questao da terra para quem nela trabalha. Várias tem 
sido as instituic;oes brasileiras que foram criadas com tais 
diretrizes. "Sabemos que isto vem acontecendo desde as 
capitanías, chegando a Lei-da-Terra, ao Estatuto da Reforma 
Agrária, no govemo militar, e o outro da Nova República. 
até mesmo criac;ao de novas Ministérios e outras instituic;oes 
que tero, na sua criac;ao, a justificativa das resoluc;oes da 
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Reforma Agrária. Contudo, tensóes geradas pela irraciona
lidad.e do sistema de decis6es vem desgastando o quadro 
institucional, hoje, incapacitado para desempenhar suas fun
c;óes básicas" <Furtado, 1983). 

A situac;ao do migrante é a do trabalhador que tem difi
cultada a aquisic;ao da terra, que nao possui os instrumentos 
de trabalho, e cuja maioria está a disposic;ao do capital para 
vender sua mao-de-obra em condic;6es de servic;os t~mporá
rios como "bóias-frias" ou para se tornar escravo do capita
lismo selvagem que se implantou em Rondónia. Duplamente 
escravos, porque submetidos a condic;oes degradantes de tra
balho e tolhidos em seus direitos fundamentais, como o de ir 
e vir. Por outro lado, o próprio capitalismo agrário e agrícola 
de Rondónia também é duplamente mascarado. No primeiro 
caso, sua selvageria diz respeito ao tratamento escravista ao 
qual submete suas vítimas, os humildes e ingenuos migrantes. 
No segundo caso, ela implica o próprio matrimonio natural 
que destrói, ou seja, escondido na selva, em locais de difícil 
acesso e, por conseguinte, de fiscalizac;ao ou de possibilida-
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de de denúncia, o capitalismo rondoniense encontra espa<;o 
para cometer toda sorte de infra<;ao dos Direitos Humanos. 
A própria floresta que dizima, na ganancia do lucro, é o seu 
refúgio: abatendo árvores, animais e seres humanos, nos 
confins de Rondónia, o sistema camufla o seu caráter bestial 
e animalesco: nas selvas é ainda mais selvagem e muitos sao 
os bodes expiatórios. 

\ 
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A 
~PRESENCA DAS 

PRÁTICAS 
ESCRAVISTAS 
EM RONDÓNIA 

"O Brasil chegará ao ano 2000 corn a e haga da escravidáo." 

José de Souza Martins 



"No centenário da aboli~o, a escravidao 
continua solta"* · 

Contemplando a sujei9ao do trabalho ao capital, em rela
qao ao papel do Estado, Mari.lena Chauí apresenta a rel~ 
capital x trabalho como o veículo imediato entre economia e 
política, que enseja o aparecimento do Estado, nao mais como 
urna comunidade imaginária, mas como poder separado, re
vestido de uma universalidade. lsto é, o movimento do capital 
e a sujei9áo do trabalho a seu movimento de valoriza.Qao. 

Um órgao ligado ao Ministério do Trabalho, o SINE, foi 
·manche te do Jo mal Diário de Cuiabá: 

·sINE cadastra pessoas para trabalho em regime de escravi
dáo ": 

·o SINE <Sistema Nacional de Empregos> pode estar partici
pando da sele~ de trabalhadores para pseudofazendas (fan
tasmas> que, na realidade, náo passam de frente de trabalho 
f or<;ado, em re gime de escravidáo branca no Sul do Estado de 
Mato Grosso. A denúncia foi feíta ontem por Rogério de Aquiilo . 
Frias, 21 anos, que esteve no local e conseguiu fugir em com
panhia de dois amigos. Segundo Aquino Frias, dois dos seus 
amigos, dentre os quais um menor de ida.de, foram cadastra
dos pelo SINE-MT, que os encaminhou para a 'fazenda'. No 
SINE, foi-lhes dito que iriam trabalhar nume. fazenda de soja 
localizada a 100 quilOmetros de Rondon6polis. Como o em
prego este.ve. fácil, Aquino Frias disse que os amigos toparam. 
Aquino foi contratado no bairro do Porto e· confiou no traba
lho ao saber que seus amigos iriam para o mesmo local, sendo 
orientados pelo SINE. Confiou, por se tratar de um órgio fe
deral. 
Tocaram numa quarta-feira, na Semana Santa. De Rondo
nópolis viajaram muito mais de 100 quilOmetros, despertando 
suspeitas em todos os trabalhadores, dentre os quais, meno
res de idade. Ao chegarem a fazenda. é que tomaram ciéncia 
de tudo. A 'comissio de rece~· era nada mais nada menos 
que duas filas de pistoleiros armados de revólveres e de es
pingardas. 'Parecia', cita Aquino, 'Aue estavam cnegando num 
campo de concentr~ nazista.' Na tal fe.zenda, passaram ao 

*José de Souza Martins. 
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t r abalho for9ado de sol a sol. A comida era servida ap enas 
depois da 'tar efa'. Quem nao terminasse a tarefa nao t inha o 
direito de comer . Trabalhar am escoltados pelos jagun9os. As 
refei9óes t in ham um só cardápio: arroz, angu, feijáo bichado 
e carne seca, i sto quando apar ecia carne. 

Frias conseguiu fugir em companhia de dois amigos. Disse 
que, na mesma noite, mais t res elementos também fugiram, 
nao sabendo par a onde for am. Os amigos de Frias. o menor F. 
V. G., 17 anos, e Antonio de tal ficaram em H.ondonópolis, 
onde tem par entes: 'Quan to a m im, decidi vir a Cuiabá e 
denunciar o fato'. Na fazenda, quem for pego ten tando fugir 
tem morte decretada" CDiário de Cuiabá, 1986>. 

O texto é inequívoco e basta que dele pincemos algumas 
das expressoes: "pistoleiros armados", "trabalho forc;ado de sol 
a sol n, "comida... apenas depois da tarefa", "trabalharam es
coltados ... ", "quem for pego tentando fugir tem morte decreta
da". Como se explica um quadro desses as portas do ano 2000? 

O crescimen to do capitalismo, baseado na concepc;ao de 
um movimento de expansao do capital que , de modo avas
salador, "destruiría as relac;oes de produc;ao já existentes e 
atrairia colonos com o intuito de formar um mercado de 
trabalho, em um segundo momento, transformaria esses 
camponeses em trabalhadores assalariados , permanentes ou 
temporários. Os que iriam trabalhar em empresas rurais dos 
projetos pecuários e nos novos núcleos urbanos" CTavares, 
1989). Martins observa, na conjuntura que abriga os grandes 
debates políticos ensejados pela questao da substituic;ao da 
mao-de-obra escrava pela livre, o entendimento de que o 
trabalhador criava o valor e que esse valor nao se confundía 
coma pessoa do escravo, mas se materializava nos objetos 
trabalhados <Martins, 1986). Algumas posturas deixavam cla
ra a compreensao de que a substituic;ao da mao-de-obra 
escrava pela livre passava também pela necessidade de ins
talar condic;oes para que a propriedade da terra substituísse 
o escravo enquanto base para crédito hipotecário e fonte de 
capital de custeio. Como isto se viabilizaria? "Isso poderla 
ocorrer se, além da associru;ao de valor pela incorpora<;ao 
de trabalho a terra, surgissem condic;oes para permitir a 
realizac;ao desse valor" CMartins, 1986). Tal alternativa apon
tava para o respaldo das idéias de fragmentac;ao da propri
edade, e a instalac;ao de atividades agrícolas desenvolvidas 
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por pequenos proprietários, imigrantes europeus. É que a 
partir da í obter-se -ia um modo de aproximar valor e prec;o 
na medida em que a demanda crescente por parte dos colo
nos acarretasse a elevac;ao no pre<;o das terras. "A sujeic;ao 
do valor em relac;ao ao trabalho: na própria década da Aboli
c;ao da Escravatura já e::;tava claro que o trabalho criava valor 
e que esse valor nao se confundía com a pessoa do escravo, 
mas se materializava nos objetos trabalhadores. Surgiram, por 
isso, no debate político da época, duas tendencias quanto a 
forma de capitalista, após o período colonial." 

A substituic;ao de escravos· pela terra, como objeto de 
valor, configurou um dos pilares em que se sustenta o qua
dro agrário da forma<;ao social brasileira, na medida em que 
definiu os contornos da propriedade capitalista da terra, 
culminancias de um processo que, na verdade, se delineava 
já em 1850 coma Leí nº~ 601, a chamada lei de Terras. 

Segundo Martins, o quadro agrário brasileiro emerge de 
duas modalidades básicas de ac;oes por parte dos trabalha
dores rurais. Refere-se o autor aos contingentes que migram 
para as terras da frente de expansao, aqueles que optam 
pela cidade e, nela, quase sempre acabam desempregados 
ou subempregados e, finalmente, as ac;oes que geram a 
eclosao de movimentos sociais CMartins, 1986). 

Quanto a questao do desemprego, Mata, considerando os 
altos índices dessa situac;ao, assim se posiciona: "Parece 
bastante aceita a idéia de que a distribuic;ao entre desem
prego e subemprego é apenas urna questao de grau ... Mes
mo se a separru;ao puder ser feita, deve-se reconhecer que 
o desemprego é simplesmente, o limite extremo do subem
prego" <Mata, 1979). 

Em Rondónia, distinguem-se duas categorías principais 
de trabalhadores: a dos funcionários públicos e os trabalha
dores rurais da regia<>', bem como .os "sem-terra". Já que a 
terra está nas maos de poucos, a única alternativa é submete
-los a trabalhos forc;ados. A situac;ao fundiária real apresen
ta outra configurac;ao na medida em que o estado dispoe de 
quase 25 milhoes de hectares de terras e apenas 55°/o desse 
total foi cadastrado, ou seja, pouco mais de 13 milhoes de 
hectares. 
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Enquanto o INCRA afirma que o modelo da propriedade 
agrícola no Estado é de glebas com até I.00 hectares, os ór
gáos ligados a defesa dos "sem-terra" documentam, com 
dados estatísticos, que a tendencia é mais para concentra-
9ao de terras nas maos de um pequeno número de proprie
tários rurais, com predomínio absoluto de latifúndios. 

Para a CPT, 2.550 proprietários (5º/o) possuem 8.770.016 
hectares (66°/o da área cadastrada), ao passo que 51.947 pro
prietários (95°/o) detem apenas 4.550.719 hectares (34°/o da 
área cadastrada): "Uma anomalia no processo de ocupaQao 
de Rondónia, único estado brasileiro a dispor de toda urna 
estrutura de ocupaQao planificada a época da abertura da 
fronteira agrícola" CO Estado de S. Paulo, 1987). 

"Somente com denúncias vai se poder colocar 
fim a tal crueldad e"* 

Na rela9ao capital X trabalho, devido a falta de trabalho 
e dinheiro, os chefes de família sáo obrigados a buscar re
cursos em zonas de fronteiras. Na década de 70, a coloniza-
9ao de Rondónia intensificou-se consideravelmente. Eram mi
lhares de famílias de migrantes, vindas de vários estados do 
País, com esperanc;a de dias melhores e o sonho de conse
guir a "terra prometida". 

Os trabalhadores sao vítimas do modelo de colonizaQáo de 
Rondónia, pois os projetos de assentamentos sao executados 
normalmente entre grandes fazendas, e as terras férteis :ñcam 
retidas com os grandes fazendeiros, ou sao consideradas re
servas florestais. As terras amarelas, utilizadas para o plantio · 
de árvores permanentes ou pastos, foram distribuídas para as 
familias de lavradores. Estas familias de migrantes trabalham 
duramente, por vários dias, na derrubada da mata. Alguns 
fazem percursos de 20 a 40 km para chegar em seus lotes com 
o "Cacaio" nas costas enfrentando sol quente, picadas, doen-

' Qas e todo tipo de soñimento: 
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ªPassados 12 ou 13 anos, depois de terem amansado aterra, 
surge a presen~ do latifúndio, pressionando o pequeno pro-

*Do relatório do Padre Paul Verdier. 

dutor. obrigando-o mais urna vez a vender o pouco que tem, 
e a pór o pé na estrada. Além de serem pressionados pelos 
latifundiários, madeireiros e empresas extrativistas, as famí
lias que conseguiram um financiamento agrícola, por nao te
rem condic;óes de pagar, tiveram suas terras leiloadas. Com o 
a.gravamento da crise financeira, social e política, milhares de 
migrantes deixaram o estado de Rondónia. retornando as suas 
origens ou migrando para outras fronteiras agrícolas como 
Acre e Roraima. Um retorno nao só de lavradores, mas tam
bém de muitos profissionais liberais como médicos, dentistas. 
professores. advogados etc." CO Migrante, 1988). 

Como se nota, a terra tem sido o elemento básico de sepa
ra<;ao máxima das classes sociais fundamentais. Para o INCRA 
faltavam verbas e a demanda é maior que a oferta. A explora
c;ao do capital manifesta-se para ·os migrantes trabalhadores 
"sem-terra", impondo formas de servic;os em regime de escra.,. 
vidao, como se verifica em mais este exemplo: a aventura de 
um migrante que, numa J>rimeira leitura, parece ficc;ao: 

"Trata-se de Elias, um mOc;;o de 25 anos, alto, cabelos compri
dos, olhar alegre e levemente brincalháo. Foi encontrado na 
regiáo do río Mequéns, afluente do Guaporé. Urna bela ma
nhá, decidiu deixar os seus familiares em Mato Grosso e ten
tar uma chance _em um lugar longe. Após dezenas de quiló
metros, ele chega a Vilhena, 8.s portas de Rondonia. É por ali 
que passam milhares de migrantes, vindos do Sul pela única 
estrada de penetra~. Cuiabá- Porto Velho CBR-364). Assim 
Elias chegou em Vilhena, despreocupado e cheio de ilusa.o. 
No hotel, encontrou Avelino, gerente de um desses fazendei
ros pouco escrupulosos. Esse gerente administra a fazenda 
'Ruzo', chamada. assim por causa do río que a atravessa. O 
a.cesso a ela é feíto somente de aviao, situa-se a 45 minutos de 
voo de Vilhena. A velino propóe-lhe trabalho, nao na fazenda 
Ruzo, pois tem má. reputa.<;8.o, mas na fazenda Rosa. Esta tem 
um 'bom nome', paga bem e se encontra próxima 8. estrada.. 
Pode-se sair quando se quiser. 'A chance me sorri', pensa 
Elias, e fecha o a.cordo para ir para a Fa.zenda Rosa. Mas, na 
metade do percurso, o aviao desvia-se de sua trajetória e vai 
aterrissar, nao na fazenda Rosa. mas na fazenda Ruzo. 
Descendo do aviáo, um guarda com revólver na cintura rece
be Elias e seus companheiros de sofrimento. Dispensa os 
chegantes dois ou tres dias para se adaptarem, e em seguida 
os conduz ao trabalho. Eles devem desmatar, com a ajuda de 
urna. motosserra, 6.250 hectares de floresta. Levantam As 4 
horas da manhá. Os me.is frágeis e os doentes s·ao levantados 
da rede. combatidas de motosserra em seus corpos. O dia 
acaba As 18 horas e há um breve descanso para o almoc;o do 
meio-dia. Nenhum sa.lário é pago a estes pobres operários 
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prisioneiros neste inferno, até que a última árvore seja corta
da. Alguns, náo agüentando, procuram salva~ na fuga, mas 
nem sempre conseguem. Oito homens mal-encarados, dando 
volta na floresta, chegaram a casa do guarda. Feítos prisionei
ros, foram apelidados 'esquadrao' Cem lembrarn;a ao esqua
drao da morte, tristemente célebre no Brasil). Acompanhados 
por um guarda armado foram conduzidos ao trabalho descal
QOS e de short. Quando ao 9° mes de cativeiro, Elias, sabendo 
de todos os riscos que corria, resolveu fugir. Ele partiu sozi
nho. Seus companheiros náo tiveram coragem de enfrentar 
tal perigo. O primeiro obstáculo foi o rio Ruzo, muito largo e 
infestado de piranhas, particularmente ferozes. Ele se insta
lou em urna hacia de alunúnio Ctinha roubado do guarda) e 
com a ajuda de urna tábua, fazendo a furn;ao do remo, come
<;ou a perigosa travessia. No meio dorio, a canoa improvisada 
foi pega em um redemoinho. Elias lutou desesperadamente 
para sair. Entretanto, os cachorros do guarda da fazenda la
tiam. 'Vou morrer com urna bala nas costas', pensou. Mesmo 
assim, com muito esforQO conseguiu atingir a outra margem. 
'Eu me adentrei na floresta. era noite. Cansado, sem rede, 
sem coberta eu deitei no chao nu.' Elias se orientou pelo sol. 
Come<;ou a andar em direQao a Vilhena. Nos 25 primeiros 
días, atravessou um castanhal Ccastanha-do-pará) e isto pro
vocou nele urna forte disenteria. Ele se alimentou também de 
palmito. Finalmente, por 9 días, atravessou um campo quase 
árido. Tinha forne e sede. Durante 3 di as ele molhou os lábios 
somente com água do orvalho da manha. A noite, ele continua.
va a dormir no chao, cobria-se com as folhas caídas para se 
defender do frio, dos mosquitos e das formigas. Os animais 
selvagens náo o agrediram. As casas habitadas nao estavam 
longe. Caminhou 90 dias para chegar a BR-364. Cabelo gran
de, magro, esfarrapado, Elias estava em estado deplorável. 
Entrou num bar cujo dono era simpático, bebeu um copo de 
leite e desmaiou ... Durante cinco dias, ele só póde tomar sopa. 
Por ocasiao de nossa passagem em Rolim de Moura, no início 
de 1983, encontramos 2 homens que tinham conseguido fugir 
desta mesma fa.zenda Ruzo, cujos proprietários beneficiados 
da cumplicidade da polícia. ficam impunes. Somente com de
núncias de mais casos destes vai se poder colocar fim a tal 
crueldade· <Verdier, 1989). 

Através de episódios como o de Elias, pode-se constatar 
nao só as dificuldades que tem um trabalhador rural na 
~quisic;ao de terras, mas também o sofrimento subjacente a 
sua condic;ao de "sem-terra". Urna vez que o trabalhador rural 
nao recebe salário nominal em moeda, ele nao tem condi
<;oes de se capitalizar para adquirir urna pequena fatia de 
terra. O seu salário fictício é antes a própria corrente que o 
aprisiona ao "empregador" Cna verdade, seu "senhor"}. As 
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despesas contraídas junto a este sao sempre cada vez maio
res, de tal forma que a <lívida do trabalhador cresce progres
sivamente quanto mais trabalha. Assim, nessa relac;ao de tra
balho, ao "sem-terra" só restam duas saídas: ou aceita submis
samente a miserável. condi<;ao de vida que lbe é oferecida, 
sujeitando-se a toda sorte de explorac;ao, ou se arrisca a urna 
fuga Cuma verdadeira "travessia"), as persegui<;oes, correndo 
risco de vida. O episódio de Ellas é apenas um exemplo de um 
sem-número de situac;oes iguais ou até piores. 

O sistema de colonizaQao em Rondónia foi implantado 
de duas maneiras distintas: a "dirigida" e a "espontanea". No 
primeiro caso, a colonizac;ao passa pelo controle burocrático 
dos órgaos oficiais e, por isso mesmo, seu process.o de im
plantac;ao efe ti va é moroso, ineficiente e viciado, baja vista a · 
influencia de determinados grupos sociais a fim de defender 
setis interesses ou tirar ~proveito dos projetos de assenta
mento. No segundo caso, a colo!lizac;ao dita "espontanea" é 
feita pela iniciativa popular. Os grupos de trabalhadores 
rurais "sem-terra" invadem determinada área e dela se apos
sam, tornam-se "posseiros", contudo sem o amparo legal e 
sempre amea<;ados pela jagunc;agem do proprietário. Tanto 
num caso como no outro, a colonizac;ao em Rondónia nao 
difere das outras praticadas em várias regioes do país. 

Entretanto, mesmo em se tratando da coloniza<;ao "diri
gida" <= oficiaD, urna série de distorQoes aparece ao longo do 
processo. Os poucos trabalhadores que conseguem seu as
sentamento através de órgaos como o INCRA, por nao rece
berem condiQoes de iniciar sua produc;ao própria, baja vista 
a falta de infra-estrutura dos projetos de colonizac;ao oficiais 
tomam-se meros instrumentos no beneficiamento da terra. 
A maioria perde o que conseguiu pela pressao de interesses 
poderosos, tao logo tenham "amansado a terra". Nesse sen
tido, o depoimento do .engenheiro agrónomo José Neumar 

, Cex-assessor da CONTAG em Pimenta Bueno, Colorado do 
Oeste, Cerejeiras e Ouro Preto, no período de 1980 a i983) 
assegura o que afirmamos: 

"A grande massa de pequenos produtores que chegou a 
Rondonia e teve seus lotes conseguidos do INCRA está se 
extinguindo, porque todos na rea.lidade, foram usados para 
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'amansar a selva', visto que estes trabalhadores limpavam iine
diatamente seus lotes para uso próprio. Em seguida, come~
vam os atritos. Os interesseiros poderosos exerciam pressao 
para comprar essas áreas já limpas, fazendo com que boa 
parte dos migrantes-colonos se retirasse: ou eles morriam, 
pelo 'balat;:o' ou teriam que ir embora" <Silveira, 1989>. 

Como se observa, montou-se um círculo vicioso, de tal 
maneira que o trabalhador rural "sem-terra" é sempre urna 
ferramenta, mera pec;a na engrenagem do jogos de interes
se. É usado, espoliado, explorado inescrupulosamente. Nao 
é casual, portanto, que em torno das jovens cidades de 
Rondónia esteja se formando um largo cinturao de pobreza 
dentro de um espavo de tempo muito curto, quando se com
para o mesmo processo nas grandes cidades. Em Porto Ve
lho, por exemplo, já ex.istem bairros longínquos onde a mise
rabilidade é o primeiro fato que ressalta a vista. Isto significa 
que, impotentes para enfrentar os grupos de interesses nas 
zonas rurais, outra alternativa para os trabalhadores rurais · 
é tentar a vida nas cidades. 

Porém, nas cidades, sobretudo nas ditas mais "desenvol
vidas" CPorto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes etc.>, os 
trabalhadores rurais - agora "desempregados urbanos" -
serao vítimas da especulayao imobiliária. Se conseguem um 
emprego ou subemprego nessas cidades, até que consigam 
a "casa própria", já foram novamente usados como pec;as 
descartáveis de outros grupos de interesses. 

, , 
E importante ressaltar que, ha poucos anos atrás, nas 

ruas de Porto Velho, eram raros os mendigos e menores 
abandonados. Hoje, entretanto, coro o exodo rural, nas prin
cipais ruas e avenidas da cidade já se contam inúmeros 
pedintes, mendigos, menores abandonados. A prostituivao 
feminina e masculina vero crescendo assustadoramente; o 
número de assaltos também se avoluma a cada ano, enfim, 
todas as mazelas das grandes cidades brasileiras também se 

' reproduzem nas cidades rondonienses. 

Vale acrescentar que os trabalhadores, além de migra
rem para as cidades porque foram expulsos das zonas ru
rais, nelas encontram outro atrativo, outra esperan<;a de 
resoluc;ao: o garimpo Cde ouro ou de cassiterita> e os negó-
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cios que giram em torno deste. Mas, ainda assim, o "ex-sem
-terra" rural. agora "sem-terra" urbano, será tao-somente 
mao-de-obra desqualificada. Nos garimpos, raros sao aque
les que "se dao bem". A maioria sucumbe antes da realiza
vao do sonho de enriquecimento, dada a violencia do pro
cesso. É óbvio que, nos garimpos, as condic;oes de trabalho e, 
conseqüentemente de vida, sao iguais, senao muito piores 
que aquelas do campo. E o que é grave é que os garimpos 
sao poderosas máquinas de subtrair os valores huma~os das 
pessoas que deles tiram proveito. Ali, impera a lei da morte: 
"Dedurou, morreu". 

A problemática social - rural ou urbana - em Rondónia, 
se insere em um complexo jogo de interesses, cujas ramifi
cavoes se estendem por todas as atividades eco.nómicas, 
sejam madeireiras, especuladores rurais, especulavóes ur
banas; sejam os garimpos de ouro ou as multinacionais nas 
minerayoes de cassiterita etc. Aquí ou ali, o trabalhador é . 
submetido a urna violenta exploravao. Nesse sentido, os pro
jetos de colonizavao oficiais mostram-se ineficazes. 

Quanto a coloniz~ao dita "espontanea"' vários sao os 
problemas enfrentados nao só pelos "posseiros" como tam
bém pelos órgaos competentes na resoluvao das questoes 
decorrentes desse tipo de coloniz~ao. Freqüentemente, na 
imprensa local, a complexidade dessa problemática é evi-

. denciada. Por exemplo, tomemos um trecho da reportagem , 
da jornalista Cristina Avila: 

"O Diretor Regional do INCRA. Nilson Campos Moreira, este
ve no último domingo com os posseiros acampados no pátio 
da Prefeitura de Cerejeiras, para falar sobre o processo de 
Reforma Agrária da Fazenda Alto Guarajus, em Colorado do 
Oeste, que está sendo encaminhado, para assinatura ao Pre
sidente José Sarney. O líder do PMDB, na Camara de Cere
jeiras, Vereador Genadir Medeiros Braganc;:a, acredita que o 
assentamento desses colonos na área poderá gerar sérios 
conflitos porque 'aterra nio dá para todos', uma afirma.Qáo 
descartada pela lideranc;:a dos desalojados. O povo, especial
mente o trabalhador, 'sem-terra' está frustrado com a atual 
reforma, que, na realidade, s6 existe no papel, em compasso 
de espera• <O Imparcial, 1986). 

O INCRA já tero se julgado incapaz de resolver a questao 
da Reforma Agrária no Estado de Rondónia, o que tem contri-
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buído para que existam mais de 40.000 "sem-terra". Em contra
partida, um número cada vez mais restrito de grandes latifun
diários concentra a maior parte da área agricultável ou legal
mente explorável. conforme se pode enumerar: 

PROPRIET ÁRIO ÁREA TOTAL Nº DE HA MUNICÍPIO 
EM HA APROVEITADOS 

325.000 34 P. Velho 
Manoel Gudmar O. R. 

285.000 04 C. Marques 
Giácomo Casara 

170.000 - G. Mirim 
Moisés Benesby 

P. Velho 170.000 -
Raimundo R. Ribeiro 

135.137 13.500 P. Velho 
Carlos S. Muradas 

112.000 7.000 C. Marques 
Comércio Imp. e Exp. 

C. Marques 100.000 -
Raimundo M. Cunha 

82.500 7.000 P. Velho 
António L. Oliveira 

55.000 - C. Marques 
Saul Benesby & Cia 

27.534 1.434.637 
Total 

Fonte: Jornal O Migrante agosto/89. 

"Trabalho escravo atinge 60.000 lavradores no Brasil"* 

O que acontece hoje em Rondónia é o resultado de um 
longo processo histórico da sujei<;ao do hornero a terra, en
quanto propriedade privada. Nesse sentido, a história da uti
liza<;ao da mao-de-obra, numa rela<;ao trabalhista de caracte
rísticas escravistas, se confunde com a história da propriedade 
da terra. Insistimos na observa<;ao já assinalada em páginas 

, anteriores, agora com o objetivo de ressaltar que nao apenas 
historiadores e sociólogos estabelecem os nexos entre o pro
gresso histórico e o quadro que se tem hoje quando se contem
pla a questao agrária. Em longa matéria publicada em julho 

* Manchete do Semanário O Sao Paulo. 
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de 1987, o semanário O Sao Paulo dimensionou a perspecti
va histórica do problema: 

M A ampla faixa de terrenos devolutos no País, teoricamente 
sujeitos a simples ocupa~o por parte dos interessados, pode
ria constituir-se num grande entrave nao só a liberta9ao dos 
escravos comQ a entrada de trabalhadores livres de origem 
estrangeira. Até a Independéncia, o regime de se·smarias <um 
regime de concessiio de terras devolutas e particulares, basea
do em requisitos que dificultavam a legaliza.<;8.o da.ocupac;:ao 
indiscriminada dos terrenos), opunha um obstáculo a mera 
ocupac;:ao . . A partir de entiio, porém, tais difi.culdades deixa
ram de existir. Soment~ em 1850 é que o governo legislou 
sobre o assunto, estipulando que a terra devoluta náo poderia 
ser ocupada por outro título que nao fosse o de compra" 
<Martins, I 986L 

De certa forma, entre o regime escravista implantado no 
Brasil - desde a colonia ao final do 2° reinado - e o . .. 
escravismo "branca" praticado hoje em diversas regioes do 
país existem muitos pontos comuns. Como naquela época, 
hoje, um século depois, ainda existe um verdadeiro mercado 
de mao-de-obra escrava e, por trás desse "negócio rentável", 
há sempre quem dele tire ,proveito: os "agenciadores", os 
"gatos" que, em última análise, sao elos de urna forma cor
rente que se inicia na figura do patrao, o senhor proprietário 
de terras. Os outros pontos já foram até redundantemente 
apontados ao longo deste trabalho e dizem respeito ao 
aliciamento e as condi<;oes de vida das "vítimas" de tal sis
tema de explora<;ao. 

·Neste ano de 1986, quase um século depois da escravidáo ter 
sido extinta por lei, ainda se compram e se vendem escravos 
no Brasil. Desde 1970 a.té boje, dados ainda ~completos indi
cam a ocorrencia de c&os de cativeiro ... 
A itn.ensa maioria é muito jovem. Vários sáo os casos de 
menores de idade escravizad.os. Em 100 trabalhadores trans
portados de urna fazenda ao Norte de Mato Grosso, cinqüenta 
eram menores" CO Sáo Paulo, 1987>. 

Com efeito, nao obstante o empenho da imprensa local e 
nacional. tais iniciativas esbarram em nao poucas dificulda
des e assim as matérias veiculadas acabam dando informa
<;oes que, apesar de importantes, .sao apenas um recorte de 
um cenário ainda mais grave. Afina!, nos. confins da Amazó-
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nía, o difícil acesso e a precária possibilidade de comunica
c;ao isolam outros tantos casos de escravizac;ao que ao jorna
lista nao será dado focalizar: 

a> • Escravos em Mato Grosso do Sul'" - <O Estado de S. Pau
lo. 31/ 08/85, p . 12); 

b> "Escravizados nas grandes fazendas" <O Sáo Pau lo. sema
nár io, 5 a 11/ 08/ 85. p . 12 ); 

e> • Posseiros séio espancados e for<;ados a comer es terco" C O 
Imparcial, Porto Velho, 9/4/87. p . 8); 

d> • Pará e Maranhéío séío campeóes de trabalho escravagista" 
<O Imparcial. Porto Ve lho, 10/ 4/87); 

e) "Puni<=éio para quem escraviza" <O Imparcial, Porto Velho, 
18/9/87, p. 2); 

D • Brossard apurará denúncias de trabalho escravo no Pará " 
<Folha de S. Paulo, 29/ 10/87, p . A-4); 

g> "Trabalho escravo, mais uma denúncia no Pará" <O Estado 
de S. Paulo, 25/8/87, p . 8 ) ; 

h) "Trabalho escravo atinge a 60 m il lavradores no Brasil" <O 
Séio Paulo, semanário, 26/2 a 03/ 03/ 88, p. 7); 

i} "Séio Paulo: fazendeiros escravizam 300 pessoas" <O Globo, 
28/7 /88. c . 2, p. 9); 

j) "Escravidáo no campo• CSiio Paulo, semanário, 29/7 a 4/ 
08/ 88, p. 7); 

k) "EUCAFLORA nega semi-escravidéio" <Folha de S. Paulo, 
03/9/88, p. 5); 

D "Fazendeiro que tinha escravo está preso" CO Estado de S. 
Paulo, 13/ 8 / 88, C . 2, p . 18). 

Estes sao apenas alguns dos exemplos de manchetes que 
denunciam a prática de regime de trabalho com caracterís
ticas escravistas entre 1985 e meados de 1988. Evidentemen
te, escolhemos aleatoriamente os exemplos tao-somente para 
ilustrar o que até aqui estamos afirmando até com insisten
cia. Se procedessemos a um levantamento completo dessas 
denúncias via jornal, considerando-se todos os diários e se-

,manários das principais cidades da Amazonia Legal, sem 
dúvida teríamos urna longa lista de manchetes revelando 
nao só a freqüencia das denúncias, mas também a localiza
c;ao de regioes onde o escravismo também é praticado. 
Restringimo-nos a alguns casos, dada a impossibilidade de 
fazer tal levantamento a curto prazo. 

122 

Nao basta, entretanto, tomar tais manchetes como meras 
denúncias. É bom lembrar que, implícitamente, muitas delas 
citam ou indiciam casos de tortura física ou psicológica, além 
do regime escravista ou semi-escravista, da explorac;áo do 
menor: 

"Na fazenda Santo ·Aleixo, de Mariano Furtado Rosa, em 
Petrópolis (RJ), também foram descobertas crianc;as meno
res {sic!) de 9 a 15 anos, mantidas sob regime de esc~avidao" 
CFolha de S. Paulo, 1986). 

Assim, enquanto o aliciamento de trabalhadores rurais, 
e o que é ainda mais grave, de menores, escravidáo e tortura 
proliferam no território nacional como signo cristalizado da 
problemática agrária e agrícola, a máquina administrativa 
do País até agora tem se mostrado obsoleta, incapaz e insen
sível se é que há interesse ou vontade política para resolve
-la. A infrac;áo dos Direitos Humanos é largamente praticada 
em prol do lucro rápido, ao passo que a morosidade da jus
tic;a torna ainda mais insustentável a questao. Muitos dos 
denunciados ficam impunes e muitos dos casos de denúncia 
sequer chegam a ser apurados, por excesso de burocracia, 
falta de pessoal ou falta de interesse, proposital ou nao. 

As medidas govemamentais sáo ainda tímidas, tanto quan
to as do Poder Judiciário, diante da gravidade e complexidad.e 
do problema. Há, contudo, aqui e ali, manchetes jornalísticas 
retomando a questáo e, apesar das dificuldades assinaladas 
em páginas anteriores, é preciso reconhecer a sintonia da 
imprensa com o problema que abordamos neste estudo: 

a) "Tortura náo eleve ter an.isna·: 
"O deputado Modesto da Silveira, membro da Comissáo de 
Direitos Humanos, em depoimento a Subcornissio de inquéri
to dos Direitos e Garantias Individue.is, prop()s que se acres
cente ao dispositivo do anteprojeto Afonso Arinos que a tor
tura, além de se constituir em crime inafian~vel e insuscetível 
de anistia e prescri98.o, nio tenha também e. possibilid~e da 
gra.c;a e do indulto•. 

b> "Além do Legislativo, alguns Ministérios oomo o de. Justi~ 
e o do Trabalho foram pressionados pelo Conselho de Defesa 
da Pessoa Humana de Conceic;áo do Araguaia, presidido pelo 
hispo da regiio, D. Pe.trício Hamrahan. O documento faz urna 
descric;áo dos sofrimentos a que alguns desses trabalhadores 
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foram submetidos e cita um caso de morte. Doís trabalhado
res tentaram fugir de urna fazenda por terem sido maltrata
d os, mas foram capturados, presos e algemados pelos 
pístoleiros. Os dois tiveram a boca queimada com café ferven
do e foram obrigados a comer duas xícaras de pimenta. Ao 
serem libertados, um deles morreu quando ten ta va seguir para 
sua casa" CO Estado de S. Paulo, 1987). 

c> ·convenio vai ajudar a reprimir a escravidáo": 
"Os Ministérios do Trabalho e da Reforma Agrária assínaram 
um convenio, visando desenvolver um trabalho comum na fis
calizru;ao de fazendas e puni<;áo de fazend eiros que subme
tam peóes ao trabalho escravo, prática que ve m se tornando 
comum na regiao Norte do País. onde se multiplicam também 
casos de tortura e assassinato" Uomal do Brasil, 1988). 

d) "No Centenário da Aboli«;ao, a escravidao continua solta. 
É isso o que mostra um estudo de José de Souza Martins, o 
qual demonstra a escravidao de 60 mil trabalhadores rurais, 
ern todo o Brasil, nos últimos 17 anos" CO Sao Paulo, 1988). 

Além da infra<;ao dos Direitos Humanos, do desrespeito 
aos Direitos e Garantias Individuais, previstos na Constitui
<;ao Brasileira, os exploradores, conforme já afirmamos, in
fringem também toda legisla<;ao trabalhista. 

Nas fazendas escravistas de Rondónia (como nas de ou
tras regioes do país), nao raro os trabalhadores sáo subme
tidos e abrigados a cumprir jornadas de trabalho que variam 
de 1 o a 15 horas diárias, menores sáo obrigados a esfor<;o 
(físico> maior que o compatível com as suas complei96es fí
sicas. Malnutridos, explorados, indefesos, confinados em 
regioes praticamente inacessíveis, presos a um sistema de 
"remunera<;áo" ardilosamente tramado, enfim, sujeitos a 
explora<;áo máxima, os migrantes "sem-terra" sáo, antes, fon
te de enriquecimento ilícito de urna minoria de inescrupu
losos. Toda esta questao está, por conseguinte, intrínseca
mente relacionada a problemática da questao fundiária no 
país. Enquanto nao houver urna Reforma Agrária, de fato, 
ampla e capaz de minimizar o problema a médio prazo, a 
grande maioria dos trabalhadores rurais, sejam os "bóias
-frias" ou os "sem-terra", sejam os "posseiros", todos estarao 
sujeitos a se perpetuarem como vítimas da máquina de ex
plo~ao humana que "funciona" de Norte a Sul do território 

~ 

brasileiro, sobretudo em Rondónia. E a sujei<;ao do homem 
"sem-terra" a terra-propriedade do outro e é bem como afir-
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mou o ex-escravo Aquino: "parecia que estavam chegando 
num campo de concentrac;áo". 

"A gente foi revendido igual boi"* 

Como podemos constatar através de algumas indica96es, 
nos últimos 17 anos, cerca de 60 mil trabalhadores rurais 
foram mantidos sob escravidao no Brasil. "Os cálculos sao do 
sociólogo José de Souza Martins, que em seu estudo relacio
na 60 mil casos de trabalho escravo, noticiando 1.742 fugas 
de trabalhadores que estavam sendo mantidos sob escravi
dao" CO Sao Paulo, 1988). Além dos dados quantitativos apre
sentados por Martins, várias sáo as características que per
mitem denominar essa rela<;áo de trabalho, como sendo de 
escravidao, que sao as .~~guintes: 

a) aliciamento de trabalhadores, feito pelo "gato", que tem 
como objetivo principal atrair os trabalhadores desempre
gados com oferta de altas condi<;óes de trabalho e salários; 

b) a forma de transporte clandestina, sem nenhuma obedi
encia as normas de seguran<;a legais; 

c) o nao direito de locomo~ao: os trabalhadores nao tem a 
liberdade de ir e vir; 

d) a inexistencia de contrato de trabalho; 

e> a tortura, tanto ñsica como psicológica, como condi<;ao 
para obediencia Calgumas das torturas identificam-se com 
o sistema escravista coloniaD; 

fl o endividamento como gorjeta deixado anteriormente pa
ra as familias Cmulher e ftlh~s), qaracterizando urna "com
pra" do trabalhador; 

g) o nao-cumprimento da jornada de trabalho, estipulada 
por Lei ero 8 horas diárias. 

Nosso particular interesse em rela~ao a questao da exis
tencia da escravidao em Rondónia pa.ssou por tres momen
tos: 1°) dia 18 de novembro de 1985, quando participamos de 

* Sr. Assis, ex-escravo. 
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urna mesa-redonda por ocasiao das comemorac;óes da Se
mana do Economista no auditório do Tribunal de Contas de 
Porto Velho. Mesa-redonda na qual também se discutiu o 
trabalho escravo em Rondónia; 2°) Em 1986, fi-zemos parte 
da comitiva (representando o Movimento de Mullieres) que 
foi ao Govemador de Rondónia levar denúncias de trabalho 
escravo no Estado, conforme o seguinte artigo: 

"As denúncias sobre a existencia da mao-de-obra escrava no 
Estado levaram na manha de ontem representantes de várias 
categorias classistas, liderados pelo deputado estadual do PT, 
Cloter Mota, a presenc;a do Governador Ángelo Angelim. 
quando solicitaram interferencia do Governo Estadual na ac;ao 
das denúncias já apresentadas a Delegacia Regional do Tra
balho e Polícia Federal. 
O Governador Angelim, após ter recebido um relatório da 
CPT, sobre .o trabalho de investigac;óes, realizado nas fazen
das de propriedade de Aristides de Melo, localizadas nos 
municípios de Vilhena e Cerejeiras. disse que a apurac;:8.o das 
denúncia.s é competencia da Polícia Federal, que já. foi notifi
cada e solicitada sua interferencia" CO Estadao, 1986). 

Nossa terceira participa<;ao em relac;ao a existencia de 
trabalho escravo em Rondonia se deu em 15 e 16 de setem
bro de 1989, no município de Espigao do Oeste, já com o 
objetivo de colher elementos para a elaborac;ao <leste traba
lho. Soubemos em Porto Velho que urna média de 200 (du
zentas) pessoas teriam invadido o Centro Comercial e Ad
ministrativo da cidade, vindas da Fazenda Peralta, no Estado 
de Mato Grosso, distante 250 quilómetros dali, na qual fize
mos contatos e entrevistas com pessoas que estavam ligadas 
aos "invasores". Já naquela ocasiao realizamos as seguintes 
entrevistas: 
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O Comandante da Polícia Militar local que esteve pre
sente durante tres dias do mes de setembro de 1989 (4, 5 
e 6). Nao nos deu melhores informru;6es visto que, como 
o acontecimento fora em outro Estado, seria de compe
tencia da Policía Federal. 

Na Delegacia do Trabalho e Promoc;ao Social, o delegado 
Elizandro Antonio de Almeida prestou-nos um depoimen
to valioso, visto que conviveu com os trabalhadores du
rante tres dias que ficaram no município. 

O Delegado da Polícia Civil, Mauro dos Santos, relatou
-nos suas observac;6es; entretanto, como o Comandante 
da Polícia Militar, nao registrou nenhum depoimento dos 
trabalhadores. Sua maior preocupayao era que a cidade 
nao fosse saqueada Cdois meses depois, após o Delegado 
Mauro ter nos concedido essa entrevista, foi assassinado 
na porta da delegacia de polícia de Espigao do Oeste). 

Quanto ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, nao nos foi possível obter seu depoimento, já que 
nao se encontrava na cidad~. pois havia naquela oca.Siao 
um conflito de terra e o presidente se encontrava foragi
do, por estar jurado de mort~. 

Entrevistamos também dois ex-escravos que se encon-
travam na fazenda de D. Lúcia Cex-prefeita pelo PDS): 

O Sr. Assis, natural 'de Santa Catarina, que morava ulti
mamente no município de Diamantino-MT, foi aliciado 
pelo "gato" chamado Chico e veio juntamente com seus 
companheiros para trabalhar na Fazenda Peralta, em 
Mato Grosso. Foram revendidos na metada da viagem e 
tenninaram ficando na fazenda sob o regime de escravi
dao, até conseguirem assassinar o administrador da fa
zenda e fugirem. 

O Sr. Antonio, natural da Bahia, morava no município 
Rosário D'Oeste-MT, e sua história é semelhante a de 
Assis, juntamente com outros 180 Ccento e oitenta) com
panheiros. 

Dos ex-escravos que ainda se encontram no município, 
conseguimos depoimentos valiosos para novo estudo, mas 
nao pudemos entrevistar os demais, porque já haviam volta
do para seus lugares de origem: Minas Gerais, Espírito San
to e Mato Grosso. 

No depoimento, Assis contou um pouco de sua vida, da 
viagem para Rondónia, das condiy6es de trabalho na fazen
da Peralta e de sua nova experienpia como .. quebra-ga
lho" na fazenda de D. Lúcia, em Espigao do Oeste. Transcre
vemos seu depoimento, com o propósito de que sua história 
seja um testemunho da triste realidad.e: 
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"Nasci em Santa Catarina, há 21 anos atrás e cursei o 2° ano 
primário. Pertenc;o a urna família de trabalhadores rurais sem 
terra. No Sul, sempre fomos meeiros. Vim com 10 anos de 
idade para Diamantino, Mato Grosso, e lá desenvolví o traba
lho de cuidar de gado. Trabalhei um pouco como tratorista e, 
por último, trabalhava nurna granja. Eu estava desempregado 
em Nortelandía, perto de Diamantino e lá conheci o Chico, 
que me convidou para vir para Rondónia, falando-nos que eu 
ía ganhar dez vezes mais do que eu ganhava no meu último 
emprego na granja. Deu-me um adiantamento de Cz$ 
150.000,00 Ccento e cinqüenta mil cruzados) e juntamente com 
outros companheiros que também nao tinham terras e nem 
trabalho, a gente partiu para Aripuana. na Fazenda Peralta. A 
gente veio enganado e a gente foí revendido 'igual boí' para 
Antonio Cearense. na metade da viagem. Com esse segundo 
'gato', viemos de ónibus até Espígao. Diziam que eram 30 Km 
perto de Vilhena. Pegamos um caminhao pau-de-arara e pas
samos quatro días na estrada. Dormimos no mato. comendo 
arroz puro, sem sal e sem gordura. Chegamos ao ponto final. 
Fazenda Tupiara, e de lá andamos a pé 30 Km pelo lado de 
Rondónia. Andamos mais 4 Km de 'voadeira' e atravessamos 
o río Roosevelt. Andamos mais 10 Km para chegar ao barra
cao geral, feíto de lona preta, onde faríamos as compras. Na 
hora que chegamos fomos entregues a dois fiscais, pistoleiros 
armados, que mostraram para nós o servic;o e fizemos um 
ba.rracao, juntamente com 11 Conzel colegas de miséria. Der
rubamos cinqüenta e cinco hectares de floresta, 110 por 220 
em 18 días, e comec;amos a derrubar em dois meses 55 hec
tares. Além dos trabalhadores da derrubada na constru<;Ao de 
barracóes, havia 4 operadores de moto, um meloso e um co
zinheiro. Para a derrubada, tinha que saber lidar com 
motosserra. Outros trabalhadores que já estavam na fazenda 
tinham outras tarefas como responsáveis da gasolina., corren
te, linolao, saibro, bomba-de-óleo, peao, além de um técnico 
de motor. A gente apanhava me.is que cachorro sem dono. 
Eles batiam sem dó. Eu mesmo peguei urna. coronhada de 
facáo nas costas. Matavam sem pena. e quando havia um as
sassina.to, eles mostrava.m para. a gente ficar com medo. Ma
tara.ro dois peóes dos que já tinha lá, quando chegamos, e 
levaram para. o mato. A gente foí procurar o esconderijo dos 
cadáveres, encontramos estes dois últimos degolados, no dia 
seguinte eles mataram mais dois e ficamos com medo da gente 
ser as próximas vítimas, pois os mortos eram todos já antigos 
na fa.zenda. A gente estava. preocupado, porque descobrimos 
que eles já tinha.m feíto 4 viagens com a nossa, e encontramos 
180 cadáveres. As viagens feitas traziam dois onibus de Minas 
e dois de Mato Grosso, acompanhando gente de Diamantina, 
Rosário do Oeste e Nobres - MT. 
A mando do gato, falavam que a gente ia ganhar cinco salá
rios mínimos e o pior trabalhador só ganharia dois. A rebeliao 
que causou a nossa fuga foi da seguinte maneira: Os mineiros 

fizeram a convocac;áo para que todos descessem para o bar
raca.o geral, depois das nove horas da noite, quando os capan
gas estivessem dormindo. A gente da derrubada foi a reuniao 
do dia seguinte com os motoqueiros, os do melac;o e os 
apanhadores d'água e a gente reuniu no barra.ca.o geral. Os 
mineiros fiz~ram urna. greve de urna semana, e nós comec;a
mos atrasados, só ficamos tres días. Deram-nos comida ruim, 
estragada, para ficarmos com dor-de-barriga. e a. gente nao 
precisar fugir. Como a gente já sabia que isto ia· acontecer, 
nao comemos e continuamos todos parados no barra.ca.o. uns 
duzentos homens. Daí o primo do dono deu ordem para soltar 
o povo. Depois foi o gerente, o Carlito. Nós o "apertamos· pra 
ele tirar nós, o mais rápido possível de lá. Aí nos matemos o 
gerente. Antes do outro gerente chegar nao queriam liberar 
a voadeira. O novo gerente chegou e nós continuava em greve 
no barracao, ele liberou a voadeira, mandou atravessar· 70 
homens de cada vez para atravessar o rio, andamos depois 
mais 20 km a pé e depois maís 4 km na voadeira. Tínha. depois . 
o caminhao esperando nós, e deixou a gente na ponta do hotel 
Barriga Verde em Espigao. Eu entrei nessa porque ia ganhar 
mais um pouco ·de dinheiro, eu ia para um lugar perto de 
Vilhena, ia ganhar muito dinheiro e comer bem, cheguei e só 
ganhei f oi malária, há um mes e nao sarou a.inda, fiquei no
v~nta días fora de casa e nao dei notícias para meus país, 
a.inda bem q'l,le nao tenho mulher, nem filhos, porque fi.quei 00 
días no servic;o e nao ganhei nada de sol a. sol·. 

O Sr. Antonio, companheiro do Sr. Assis na fazenda Pe
ralta, natural da Bahia, 36 anos, morava em Rosário do oe·s
t,e-MT, há dezoito anos. Sua familia é de lavradores sem terra. 
E tratorista: 

"Fui enganado pelo gato, que conhecia de vista e era crente. 
Vim para. cá pensando em ganhar muito dinheiro e ir ver os 
parentes na Babia. Acabei a roupa e ná.o ganhei foi nada. Me 
juntei com o grupo de Assis que já vinha. no ónibus com 40 
pessoas. A história da viagem foi igual a do Assis. Trabalhei 
na fa.zenda Peralta no roc;ado e na derrubada. Outro servic;o 
foi o trabalho de trator em que estava comigo o Zé, para der
rubar 50 hectares, mas ele quebrou a perna. O Zé está no 
hospital em Pimenta Bueno. No meu grupo, na fa.zenda Peral
ta, 12 companheiros tentaram fugir e 6 fore.m pegos. Apanha
re.m bastante, tiraram a roupa deles e fizere.m eles deitar no 
f ormigueiro e foram lev~os para o ba.rracio geral, pelados, 
sem roupa. Chegou o seu AntOnio, 'o segundo empreteiro do 
roc;ado', e disse que nao queria ninguém nu no barracáo. 
Dera.m roupa e levara.m de volta para o servi~o. Um outro 
colega. que tinha sido operado recentemente no Mato Grosso, 
apanhou em cima. da operac;8.o e virou bicheira. Ele náo anda.
va. e, para fazer as precisóes, a gente tinha que andar com ele 
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até o mato. Um día., o administrador <que matamos) ma.ndou 
os outros capangas darem urna volta com ele e ele saiu me
xendo na rede. Disseram que iam dar um jeito e ele apareceu 
morto, e está em qualquer lugar para ver" <Ex-escravos, 1989>. 

E preciso assinalar que a localidade das fazendas no in-
terior da floresta, sem nenhuma possibilidade de comunica-
9ao, tem sido apontada como justificativa primeira para a 
existencia do trabalho escravo. Entretanto, outras fontes 
revelam-nos atos análogos, em termos de violencia, no con
texto urbano. A manchete de um jornal local noticiou: 
·Eletronorte engana e escraviza empregados". Tal prática de 
escraviza9ao em plena cidade, fora portanto do isolamento, 
enquanto urna das justificativas, aparece aquí apenas men
cionada, posto que, detalhá-la desviaría por demais o eixo 
proposto neste estudo, inscrito basicamente no mundo rural. 
co Estadao, 1989) · 

Ainda combase nas denúncias feítas através da impren
sa obtivemos confirma96es corroboradas da nossa afirmati
va de que Rondónia pode ser nomeada "A Fronteira da Es
cravidao". O jornal local, O Imparcial, incumbiu-se de rela
tos longos e indignados CO Imparcial, 1986). Em matéria que 
compulsamos, o referido menciona específicamente as fa
zendas de Sao José e Cerejeiras. Nelas, cerca de 200 traba
lhadores foram SU:bmetidos a toda sorte de sevícias, nao 
recebiam remuner~áo e as tentativas de fugas eram coibi
das a bala. Mesmo assim institui96es do Estado inteiradas da 
situ~ao CIBDF, Ministério do Trabalho e Polícia FederaU, se 
providencias tomaram, estas foram medíocres e insuficien
tes para a gravidade da situa9ao. Apenas recolheram multas 
irrisórias dos fazendeiros, e o desmatamento sem autoriza-
9ao prosseguiu normalmente. Quanto aos trabalhadores, até 
a data da publica9áo da denúncia, apenas 100 dos 200 já 
haviam sido libertados, mas a remunera.Qao prometida, de 
Cz$ 1.200.00 por alqueire desmatado, estava até entio na 

' simples promessa CCorreio Brasüiense, 1986). A mesma re
portagem relata que os próprios promotores reconheciam 
os entra.ves dos processos contra os "gatos· e "fiscais•, já que 
os trabalhadores, naturalmente temendo represálias, muitas 
vezes se negaram a falar. Ainda no entendimento dos promo
tores COsvaldo Luís Araújo e José Grabnerl e referindo-se a 
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famigerada figura do "gato" conseguem ser irónicos e levianos, 
"se os fazendeiros quiserem, ira<> desfazer-se de tao más com
panhias" CWilliams). 

Também o Correio Brasiliense preocupou-se coma ques
tao. Em matéria de 11 de maio de 1986, o jornalista afirma 
indignado, referindo-se a regiao de Corumbiara, que com
preende os municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras, a 
800 km de Porto Velho: "Na disputa de terra, a escravidao e , 
o genocídio virou rotina" <Hasenbalg, 1979). E ainda na mes-
ma reportagem que a questao da elimin~ao de índios arre
dios CMaimandé, do grupo Nambiquaral é abordada os pro
prietários de fazendas responsabilizados. Nomes, sobreno
mes, grandes empresas nacionalmente conhecidas, tais como: 
Bordon e Guaratira, esta, allás, que teria como sócio o polí
tico e ex-ministro da agricultura Alisson Paullineli <Martins, 
1986). Refere-se também a matéria a "escravidao de humil
des peoes", retomando publie&9élo/denúncia feita pelo mes
mo CB anteriormente. A dimensao ecológica-ambiental do 
problema ali aparece resgatada: 

"Enquanto isso, os desmatamentos, ilegais ou nao, que 
contam com a licen9a da SUDAM, continuam em franco de
senvolvimento e até castanheiras protegidas por leí tombam 
sob motosserras .. . a área de desmate em Rondónia, em ape
nas 1 ano (1985), chegou a alcan<;ar dois milh6E:}s de hecta
res" CMartins, 1986). 

Ao relatar a situa.Qélo das pessoas da regiao, o jornalista 
concorda com elas, no sentido de que providencias no ambito 
federal deverao ser adotadas com urgencia. Afina! "a Polícia 
Federal de Rondónia náo se esfo~a em proceder a investiga-
96es para provar a culpa dos executores dos desmates ilegais, 
assassinatos de garim.peiros, escravidiio de trabalhadores e 
genocídio" <Marx, 1983). 

Diante das crueldades apresentadas, perguntamo-nos: por 
que o capitalismo explora ao máximo a fo~ de trabalho dos 
trabalhadores? Vimos anteriormente que o capitalismo utili
za-se da fon;& do trabalho com a explo~ absoluta em vá
rias regioas do Brasil, como Mato G:roSso do Sul. Mato Grosso, 
Sao Paulo e Rio de Janeiro. Retomemos, porém, o fio da his
tória na ótica de Willia.ms: 
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"A história do capitalismo na explorru;ao da mao-de-obra es
cra va aconteceu, inicialmente. quando os britanicos estimula
ram a escravidao nas Índias Ocidentais e depois ajudaram a 
destruí-la; quando o capitalismo brita.nico dependia das Índi
as Ocidentais, eles a ignoravam ou defendiam. Quando o ca
pitalismo britanico achou-a urna coisa incómoda, eles destruí
ram a escravidao nas Índias Ocidentais" lDuarte. 1986). 

Hasenbalg, ao situar a questao do capitalismo/escravidao 
na fonnru;ao social brasileira, retoma os argumentos de Alberto 
Passos Guimaraes quanto ao que teria sido "o engano do 
movimento abolicista", "a ilusao de que o trabalho escravo era 
a única causa de todos os males que devastam tanto a agricul
tura quanto a sociedade brasileira" CHardman, 1988). 

Retomando a questao da terra e situando-a na história 
do Tempo Presente, o já citado Martins oferece-nos pistas 
importantes para a verificac;ao do que identifica sob a rubri
ca "problemas agrários" <Lara, 1987). Esta noc;ao, em sua di
mensao sociológica, aponta para a ausencia de continuidade 
entre componentes da estrutura social, bem como para o 
próprio sentido dos conflitos entre setores da sociedade. 

É a partir das noc;6es acima apenas mencionadas que 
Martins encaminha suas reflex6es sobre dois tipos de "pro
blemas agrários" no Brasil, que resumidamente seriam o 
rompimento da combinac;ao entre relac;óes de trabalho e 
produc;:ao direta pelos próprios trabalhadores, dos seus meios 
de vida. E aquilo é o que se configura a partir da ocupac;:ao , 
de novas terras nas fronteiras económicas do país. E justa-
mente este segundo aspecto ou este segundo tipo de "pro
blema agrário" que mais de perto se associa ao objeto que 
estamos observando. 

Afinal, Martins pondera que a ocupac;ao de novas terras 
é o tortuoso caminho que vai desde a intermediac;ao de pro
prietário legalmente titulado até a figura do posseiro. Este, 

, por sua vez, nao raro tendo lutado pela terra, contra os ín
dios <Lenharo). 

As detalhadas ponderac;6es de Martins, aquí bastante 
compactas, levam-nos enfim a concordar como entendimento 
de que a questao agrária brasileira tem seus alicerces finca
dos na combinac;ao de duas instituic;óes sociais como "a 
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propriedade capitalista da terra e o trabalho livre" CA Folha 
de Vilhena, 1986). 

Estes posicionamentos levam-nos a entender que, nas re
lac;óes de trabalho agrário, existe urna contradic;ao funda
mental entre o propíietário da terra e a venda da forc;a de 
trabalho. Marx vai além quando diz que o trabalhador tem 
apenas a sua forc;:a de trabalho para vender e que é livre 
para vende-la. Quando esta relac;:ao é alterada,. o indivíduo, 
ao vender-se, caracteriza-se como escravo. Na relac;:ao de 
venda da forc;a de trabalho efetuada entre o comprador-ca
pitalista e o vendedor-trabalhador, ambos sao jurídicamente 
iguais. A continuidade dessa relac;:áo exige que o proprietá
rio da forc;a de trabalho só a venda por determinado tempo, 
pois, se a venda é em bloca, de urna vez por todas, entao ele 
veJ?-de a si mesmo, transformando-se em escravo, de possui
dor de mercadoria em ·mercadoria. Como pessoa, "ele tem 
de se relacionar com sua forc;:a de trabalho como sua proprie
dade e, portanto, sua própria mercadoria, e isso ele só pode 
a medida que ele a coloca a disposic;áo do comprador, ape
nas provisoriamente, por um prazo de tempo determinado, 
deixando-a ao consumo, portanto, sem renunciar a sua pro
priedade sobre ela por meio de sua alienac;:áo" CFolha de S. 
Paulo, 1986). 

O processo de compra e venda da forc;:a de trabalho nem 
sempre ocorre em um regime linear, visto que existem vá
rias outras formas criadas pelo capitalismo, também no caso 
brasileiro, como o regime de trabalho volante que recebe 
por tarefa; o regime de trabalho temporário, que executa 
atividades semente em períodos de safra ou entressafras, e 
o regime de trabalho dos chamados "bóias-frias". Na realida
de, sáo artificios criados pelo sistema capitalista para explo
rar ao máximo a máo-de-obra do trabalhador. Daí questio
narmos: Em que base ou fundamentos os latifundiários se 
apóiam para a prática de tais opc;:óes? Parte da classe. em
presarial rural e alguns autores académicos associam o sur
gimento do Estatuto do Trabalhador Rural e seus Desdobra
mentos CETR, Lei 4214 de 2.3.1963) com o crescimento e mesmo 
o surgimento da utilizac;ao de máo-de-obra temporária na 
atividade agropecuária do País: 
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"O importante é que, dada a sazonalidade de ocup~ de 
mao-de-obra agrícola, é mais barato para o empregador pa
gar um salário mais elevado por um trabalhador adicional em 
determinadas épocas, mas pagar somente os dias de trabalho 
específico, do quemante-lo durante todo o ano na proprieda
de" <Graziano da Silva Garcia Casques, 1976:97). 

"No caso brasileiro. é constante a utilizac;áo de assalariamento 
temporário, o que entre outros fatores dificulta a caracteriza
c;ao do vínculo trabalhista e permite a fuga da aplicac;ao da 
lei" CA Tribuna, 1986). 

Considerando a empreiteira como tónica no caso de Ron
dónia, entende-se que o latifúndio ali tem urna estrutura pe
culiar que se vale de alguns elementos que se organizam em 
tarefa, como, por exemplo, o "gato" que se encarrega de aliciar 
ou recrutar trabalhadores de outros Estados. O administrador 
ou gerente, que representa o latifundiário, assume a co
orden~ao geral. Os capatazes sao "soldados" que tem funvao 
de supervisores de trabalho, monitores da ordem e, na maio
ria dos casos, aplicam castigos psicológicos e corporais aos 
trabalhadores. 

Rondónia possui, aliás, urna história neste tipo de traba
lho. No original a utilizavao da mao-de-obra dava-se por 
ocasiao do aviamento. O trabalhador da seringa se endivida
va com a passagem paga antecipadamente, com as compras 
de géneros de primeira necessidade que o sujeitavam a ficar 
permanentemente endividado, pois os prevos praticados no 
barraca.o nao tinham nenhum controle de mercado; era um 
círculo vicioso. CEste assunto foi analisado pelo professor José 
Carlos Correia Teixeira em seu trabalho: "O aviamento no 
barracao" J Também por ocasiao da construvao da ferrovia Ma
deira-Mamoré, o recrutamento de trabalhadores era realizado 
da mesma forma. Hardman cita as dificuldades de recruta
mento destes, inclusive nacionais, agravadas pela concorren
cia da produvao da borracha. Este autor refere-se ao sistema 

, de barraca.o C"adiantamento" do valor da passagem e dos ge
neras fomecidos pela empresa, além da refeivao diária, de 
bai.xa qualidade), menciona as quadrilhas de oito a dez ho
mens no trahalho da linha e a forma de subconcentrac;ao: 
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"Tarefeiros, de dez em dez quilómetros, mais ou menos em 
que se concentra um médico, um ambulatório provisório, ar-

mazém de víveres e até posto telefónico, havendo também um 
comedouro onde se servem refeic;0es, que consomem cerca 
de 40% do salário fictício do trabalhador. Finalmente, ostra
balhadores em geral moram no a.campamento, construindo 
cabanas cobertas com palhas de coqueiro, material que nao é 
nativo da r~giio que é também fornecido pela empresa, de
tentora de grande estoque - , que se espalha ao longo de cada 
trecho da linha em obra· <Lara, 19871. 

, 
E também ero Hardman que encontramos os comentári-

os sobre os relatos de Osvaldo Cruz por ocasiao de sua esta
da na regiao. Ele observou as condiQoes de trabalho dos 
operários da Madeira-Mamoré CO Imparcial, 1986). 

Esperamos ter conseguido n~sso objetivo nesta parte· do 
trabalho, que é o de enfatizar através do empírico e dos 
referenciais que subsidiaram os encaminhamentos de análi
se. que, ero Rondónia, as atividades nas regioes madeireiras 
adotam, ero relayao a mao-de-obra, práticas que caracteri
zam um sistema de escravidao. 

"Resistir, partilhar, nao migrar"* 

Quando se contempla a trajetória brasileira desde o 
período colonial até a abolivao <oficial> da escravatura, cons
tatam-se várias formas de resistencia. Cabera.o. aquí, algu
mas referencias de autores, cujas reflexoes orientararo-se 
para as formas de resistencia a escravizavao ao longo do 
processo histórico. 

A estas anotayoes preliminares, seguir-se:-ao nossas posi
cionamentos sobre a configurac;ao das resistencias a 
escravizac;ao que observamos nesse estudo, e como se 
posicionam os proprietários rurais, instituic;oes do Estado e 
os próprios trabalhadores, que resistero individualmente atra
vés da fuga ou da fon:µa organizada de associayoes, e final
mente, o papel da imprensa nacional e local como veiculadora 
de denúncias. 

Para ilustrar a escravidao no período colonial, citamos o 
trabalho de Silvia Lara - Uma vez escravo, sempre escravo?. 

* Tema da 1ª Romaria da Terra/Rondonia/1987. 
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Dentre as várias formas da resistencia escrava, a autora cita 
a fuga e o aquilombamento, que constituíam, talvez, as mais 
radicais. Os mais diversos testemunhos contemporaneos 
confirmam que alguns chegaram a resistir durante décadas 
as investidas repressoras: 

"Na bibliografía sobre escravidao no Brasil. há inúmeros títu
los a este respeito. seja de caráter regional e monográfico. 
se ja de caráter mais geral ... Quanto as fugas, antes de mais 
nada, é preciso notar que, se bem-sucedidas náo ternos como 
estudá-las (pelo menos, até agora); o fugitivo que obteve éxito 
e náo mais foi encontrado desaparece u como escravo ... até 
mesmo das nossas vistas por contingencias documentais, so
mos obrigados a restringir nossas observa~6es aqueles que 
fracassaram, que depois de días ou anos de fuga voltaram a 
ser escravos ou foram mortos, lutando contra perseguidores. 
Apesar de encontrarmos autos de perguntas feítas a escravos 
fugitivos, nao conhecemos qualquer registro de uma versáo 
escrava dos· motivos das fugas" (Telex CPT>. 

O termo resistencia é freqüentemente usado de maneira 
pouco sistemática. Inúmeras formas e tipos de protesto de 
escravos sao apurados sem a necessária crítica e análise de 
suas significac;oes e características, muitas vezes distintas. É 
necessário, de início, observar que urna fuga, o assassinato 
de um feitor, um suicídio ou um roubo - quando cometidos 
pelo escravo - tem urna conotac;ao comum dada pela evi
dencia de um comportamento desajustado. Contudo, cada 
urna dessas diferentes manifestac;oes de inconformismo tem 
urna signi:ficac;ao política diferenciada. 

Muito embora o volume de obras sobre a escravizac;ao de 
negros seja mais expressivo, é preciso lembrar também a 
escravizac;ao de indígenas que ocorreu no Centro-Oeste, es
pecíficamente no Mato Grosso, nas palavras de Lenharo. 

"A escraviz~o indígena violenta e desumana, bem como a 
escraviza.yS.o do negro náo menos violenta, foram trocadas 
indiretamente através do sistema de produQao, comprometi
do pelo modo como se dava a apropria.Q8.o do excedente so
cialmente produzido. A fuga de negros, a rebeliio de índios, 
a pobreza e a fome eram resultantes diretos desse processo 
de explora.ya.o do trabalho· Uomal do Brasil, 1985). 

Na acumulac;ao da riqueza, os capitalistas acumulara o 
máximo que podem, utilizando-se para isso de todas as dispo-
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nibilidades possíve~s para que seu objetivo, o lucro, seja al
can9ado. O único poder que eles detem, é o de prever as 
possibilidades de organizac;ao dos trabalhadores. 

Vejamos como os capitalistas de Rondónia, latifundiários, 
se organizam para desmentir os casos de escravidao que 
acontecem no Estado. Percebe-se assim o nível de solidarie
dade e defesa que os une: 

• Escravidáo branca desmentida - A Comissio Pastoral da 
Terra CCPT>. denunciou a existencia de escravidao branca ao 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal <IBDF> e ao 
Ministério do Trabalho <DRT>. A notícia causou surpresa a 
Associac;ao dos Criadores do Sul de Rondónia, que realizara 
urna reuniao no Clube dos .Estados para denunciar o engodo 
da CPT, diante dos possíveis escravos encontrados e liberta
dos pelos dois? IBDF e DRT, que teriam libertado cerca de 
centenas de trabalhadores que viviam em regime de escravi
dao. 
Os criadores justificam que os casos de sevícias que teriam 
acontecido na fazenda de propriedade dos irmáos Joao Cor
reia e Pedro Correia., seriam de responsabilidad.e dos emprei
teiros, também chamados 'gatos', que contratamos traba.lha
dores para a derrubada· CCONTAG. 1986). 

Repetindo o jargao teatral, "seria cómico se nao fosse 
trágico" o comportamento cínico dos patr6es pertencentes a 
associac;ao do Sul de Rondónia. De um lado, a notícia lhes 
causa "surpresa", reproduzem o discurso dos promotores 
citados anteriormente, responsabilizando empreiteiros "ga
tos". Afinal, empreiteiros e gatos a que pessoas atendem? 
Em outras palavras, quemé o patrao? 

No mesmo diapasao afina-se o presidente da Sociedade 
Rural Brasileira, Flávio Teles de Menezes, que, em entrevis
ta a Folha de S. Paulo, exime de culpas os patr6es, alegando 
que "trabalho escravo é matéria que afeta o Ministério do 
Trabalho". Entende que a culpa é do intermediário, ou "gato", 
e nao do fazendeiro CDal-Rosso). 

Claro está que no conjunto de posicionamentos revela
dores de solidariedade e coesao dos fazendeiros, nao pode
rla faltar a voz da UDR CUniao Democrática Ruralista), vei
culada através da imprensa nacional· e local. 

No dia 29 de dezembro de 1986, o entao presidente da 
UDR, Ronaldo Caiado, foi ouvido pela Folha de S. Paulo, 
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através de entrevista por telefone. Considerou a utiliza<;ao 
de mao-de-obra escrava "um crime", nao perdendo a opor
tunidade de apontar os responsáveis: sempre os empreitei
ros, jamais o patrao <Telex CPT, 1986L 

Para a consecu9ao dos objetivos deste estudo, importa 
menos a busca de culpados, eixo por demais evidente para 
justificar toda uma pesquisa. Interessa-nos, isto sim, o eixo 
que configura a existencia de práticas de escraviza<;ao no 
plano observado. Isto, como se viu, os fazendeiros reconhe
cem, o mesmo ocorrendo com o Estado Brasileiro, através 
de várias de suas institui<;6es. 

De modo eufemístico ou nao, o entao Ministro do Traba
lho Almir Pazzianoto referiu-se a "mais de cinco milh6es de 
trabalhadores rurais vítimas de atos de inobservancia da 
Legisla9ao Trabalhista" <Entrevistas, 1986). 

O Mirad por sua vez encampa as denúncias sobre o traba
lho escravo e tais denúncias sao novamente matéria para a 
imprensa. Referindo-se aos casos de mortes, no período de 
maio de 1985 a novembro de 1986, o jornal Tribuna <Porto 
Velho) divulga matéria sobre os noventa e quatro casos. 

·oeste total, o maior número de vítimas foram os peoes. 
Quarenta e nove, seguidos dos trabalhadores assalariados, 
dezessete. O restante se distribuí entre garimpeiros, bóias
-frias e até índios" <Telex - OAB-RO>. 

Diante do exposto, observa-se o reconhecimento oficial 
da escravidao no Brasil, em Rondonia e dos ministérios en
volvidos na questao da terra e do trabalho. 

A Uniao Democrática Ruralista, através da sua regional 
de Rondonia, publicou um manifesto divulgado na imprensa 
nacional: A Unido Democrática Ruralista - UDR destina-se 
a reunir em seu quadro todos os proprietários de imóveis 

' rurais no País, e tero sua a<;ao inspirada, fundamentalmente, 
aos rígidos princípios de direito "a vida, a liberdade, a livre 
iniciativa, a seguranya ñsica e patrimonial, a livre locomo
yéio, a permanéncia e ao direito integral da propriedade pri
vada". Finda-se o roanifesto público da UDR, coro as seguin
tes propostas: 
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"A Uniao Democrática Ruralista é favorável a Reforma Agrá
ria justa. e pacífica. 
Repudia qualquer forma de violencia. 
- É contra o abuso de poder e a favor do acesso a terra, legi
timamente adquirida. 
Estamos abertos ao diálogo com pessoas e entidades repre
sentativas, ligadas aos trabalhadores rurais. 
Agropecuarista. ñlie-se a Unido Democrática Ruralista. Procu
re o representante em sua cidade" <Alto Madeira. 1986). 

O que fica de concreto é a possibilidade de escravizar tra
balhadores, mesmo que a aboli<;ao da escravatura tenha com
pletado cem anos de existencia. Permanece a prática de tor
tura utilizada ainda em 1796 nos campos dos Goitacazes, nar
rados por Lara, um libelo contra ·um senhor de escravos: · 

"Por forc;a de vários castigos bárbaros e cruéis e de falta d~ 
sustento preciso tem o réu (seu senhorl tido alguns prejuízos 
de escravos, como foi de um moleque que lhe fugiu de casa, 
sendo-lhe mais fácil morrer a necessidade ao pé de um pau no 
mato do que acabar, em poder do réu, porque deste modo, 
elegeu o menor mal, do que suceder-lhe o mesmo em casa de 
seu senhor, espancado e martirizado C...) E do mesmo modo 
teve por mais fácil outra escrava. Lileg precipitara de castigar, 
ou lan~ar-se ao Rio Parwba e afogar-se do que sofrer as seví
cias com que o réu seu senhor a tratava, e o mesmo exemplo 
quería seguir a mulata do réu Llleg, que também se afogaria 
em outra igual ocasiiio se lhe náo acudissem <...) e que sendo 
como é o réu de uma condic;áo tiio áspera, genio cruel e inumano 
qual será o seivo que por mais exatidiio que tenha a vigilancia 
se anima a buscar o seu cativeiro, quando todos os mais parcei
ros das autoras que lhe couberam por parte da mulher com 
que é casado, todos lhe fugiram e se foram valer de Manoel 
Domingos Carneiro para os comprar, o que veio a fazer ... " (30) 

Espancamentos, martírios, cativeiros sao as mesmas cha
ves dos depoimentos do Sr. Assis e do Sr. Antonio, isto em 
1989 e nao ero 1796. 

Vale ressaltar que a fuga é uma a<;ao considerada de 
importancia fundamental nos estudos sobre a problemática 
da escravidao, durante a derrubada da madeira em Rondonia 
na rela<;ao capital e trabalho, porque, através dos fugitivos, 
pode-se registrar os relatos, de carát~r denunciador, permi
tindo que o processo pelo qual passaram esses trabalhado
res nao se perdesse como tempo. Ao contrário dos fugitivos 
dos campos de Goitacazes, que ficaram ·no anonimato. 
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Algumas institui<;oes em Rondónia, que se colocaram a 
servic;o dos mais oprimidos, tero dado apoio e ajudado aos 
trabalhadores na defesa de direitos, divulgando e até infor
mando outros órgaos institucionais-estatais das reais condi
c;oes desses trabalhadores; assim, por exemplo, a CPT -
Comissao Pastoral da Terra denunciou ao governador Ánge
la Angelim, a Polícia Federal e a Delegacia Regional do Tra
balho que tres trabalhadores brac;ais de urna fazenda que 
mantém trabalho escravo no vale do Guaporé: 

"Fugiram de urna área situada entre as fazendas Bordon e 
Gauchinho em Cerejeiras, a 800 km de Porto Velho, José da 
Silva Barbosa, 28 anos e Fernando de Arruda, 21 anos. Eles 
moravam num acampamento de cerca de 70 homens contra
tados por um 'gato' conhecido por Zé Portugues, para servi-
9os de derrubada de matas e ro9ado, 'livre de qualquer des
pesa"' (31) . . 

Neste telex enviado pela CPT ao Ministério da Justic;a 
consta ainda a denúncia da existencia de menores cujas 
cabelos e sobrancelhas foram raspados. A longa informac;ao 
menciona também a conivencia da Polícia Federal com fa
zendeiros, e o que é realmente grave: a existencia de ossadas 
em sepulturas clandestinas. 

Outra denúncia enviada a DRT, com informac;oes da 
Diocese de Guajará Mirim, informava que no município de 
Cerejeiras chegam diariamente caminhoes de ónibus, trans
portando trabalhadores rurais, brac;ais, alimentos e mo
tosserras. Segundo as informac;oes, nem mesmo os trabalha
dores sabem exatamente em qual área deverao trabalhar, nao 
conhecem o local e suas reais condic;oes de trabalho. Há tres 
avioes operando no transporte desses trabalhadores. Sabe-se 
que já chegaram 380 homens e há informac;óes de que chegará 
mais um ónibus com urna média de 70 pessoas (32). 

, 
E o mesmo Jornal do Brasil que, comentando este outro 

, telex enviado a DRT, menciona o trabalhador Dorival Dias 
de Oliveira, citando inclusive os números de sua identidade 
e da carteira profissional. Este jovem, nascido em 1963, per
maneceu no local aguardando o assentamento. 

Tendo chegado ao município de Cerejeiras num dos pri
meiros caminhoes em 15 de fevereiro, depois foi para o 
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acampamento, de onde foi retirado e nao se tem notícias do 
mesmo até esta data ... (33). 

Além dos telex referentes a este assunto, a CPT divulgou 
ainda urna nota a imprensa, no dia 19 de fevereiro de 1986, 
comunicando este episódio. Também enviou telex ao IBDF, 
denunciando o desmatamento da área e ressaltando que re
centemente houve denúncias, na imprensa local, sobre enor
me derrubada na área da fazenda Guarajus, que se situa nas 
mesmas imediac;oes e sobre a qual há um processo de desa
propriac;ao em vias · de ser assinado pelo Presidente da Re
pública, com vistas ao assentamento dos posseiros despeja
dos naquela área, no mes de dezembro de 1985, e que per
manecem acampados no pátio da prefeitura de Cerejeiras, 
aguardando por esta desapropriac;ao. 

. O telex enviado para o Ministério do Trabalho, Brasília, 
Secretário do Interior é ~Justic;a, Procuradoria Geral da Re
pública, OAB CBrasília e Rondónia), CPT (Secretaria Nacio
nal), relembra que já foram anteriormente enviados telex 
para o governador do Estado, Delegacia Regional do Traba
lho, Ministério Público de Rondónia, Ministério da Justic;a e 
Polícia Federal, denunciando os casos de escravidao que 
agora se concretizam com os depoimentos vivos dos pró
prios trabalhadores, submetidos a esse regime de trabalho, 
que conseguiram fugir coro vida da área. 

Se os trabalhadores falassem em sair, recebiam ameac;as 
de marte dos jagunc;os. Se tentassem fugir, tinham seus cal
canhares cortados, pois, na lógica dos jagunc;os, é melhor 
morto do que vivo para denunciar ... 

Outro depoimento que comprova a denúncia é do meca
nico Jaime de Oliveira, Presidente Prudente, SP, que conse
guiu fugir da fazenda Bordon no dia 21 de marc;o, chegando 
a Cerejeiras dia 23, dois dias depois, contratado como meca
nico pelo gato, Zé Pernambuco, juntamente com outros tra
balhadores. Chegando lá foi abrigado a trabalhar com foice, 
sendo constantemente vigiado por dois :fiscais, Ceará e Gil
berto, fortemente armados ... 

Alguns trabalhadores saíram. para denunciar os aconte
cimentos na Polícia Federal de Vilhena, Rondónia, mas vol-
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taram com fortes marcas de torturas. No acampamento di
zia-se que foi a própria Polícia Federal que os torturou e o 
mandou de volta a fazenda. 

Dia 25 de marc;:o, mais dois menores também fugiram da 
fazenda Dr. Sérgio. Carlos Ferreira de Souza, 16 anos, e 
J oelson Aurelindo de Campos, 17 anos. 

Sao de conhecimento de todos as denúncias recentemente 
feitas pela CPT, Diocese de Ji-Paraná/RO, de escravidao 
branca no município de Presidente Médici. Por esse motivo, 
os agentes da Pastoral ligados a CPT estao recebendo cons
tantes ameac;:as de morte, depois de terem gravado depoi
mentos de trabalhadores rurais: 

"Se era mulher, cobravam Cz$ 100 mil, mas o prec;:o subia 
pa ra Cz$ 159 mil, se eram 'elegantes', diziam as testemunhas. 

Em pelo menos 7 dos 15 municípios de Rondónia. existem 
trabalhadores rurais mantidos em regime de escravidáo" (34). 

Várias sao as formas de resistencia que os trabalhadores 
de Rondónia tem manüestado. Na condic;ao de trabalho es
cravo, mostramos anteriormente que a fuga tem sido a prá
tica mais comum. Outros trabalhadores rurais tem aprovei
tado algumas atividades para denunciar as condic;:oes de vida 
dos trabalhadores da cidade e do grupo em Rondónia, in
clusive o trabalho escravo. Dentre as formas de resistencia 
destaca-se: a Romaria da Terra. O Tema da 1 ª Romaria de 
Rondónia foi o ·Migrante em busca da terra prometida·. Mais 
de 12 mil pessoas, trabalhadores rurais e da cidade ocuparam 
as ruas de Ji-Paraná no dia 20 de junho de 1987, quando foi 
realizada a 1 ª Romaria da Terra de Rondónia, que teve como 
tema "O migrante e sua luta. Resistir, partilhar, nao· migrar". 
A bandeira de luta da Romaria da Terra de Rondónia foi: A 
terra e seus frutos sao de quem nela trabalha. As entidades de 
lavradores organizadas já há algum tempo prepararam a 

, Romaria da Terra, estabelecendo os seguintes objetivos: 

- Conscientizar os trabalhadores a fim de lutarem pelas 
condi~oos necessárias de permanéncia na terra. 

- Fazer co~ que o migrante perceba que a terra é sua prin
cipal fonte de vida. 
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- Insistir com a idéia de que a terra nao é para negócio, ·nao 
é para acumular e sim para produzir alimentos. 

- Preservar a terra e conservar o patrimonio ecológico. 

- Enfim, a partir d~ .Bíblia, unir todas as lutas pela terra, 
mostrando que, numa regiao de colonizac;:áo recente, exis
tem vários problemas que nao foram resolvidos na regiao 
de origem. 

- Mostrar ao jovem, e ao INCRA de modo especial que colo
nizru;:ao e regularizru;:ao fundiária nao é Reforma Agrária. 

"Trabalhadores submetidos ao trabalho escravo ... "* 

· Além das instituic;:oos de cunho religioso, outras organi
zac;oes leigas, como é o caso da CONTAG, tem se manifes
tado contra a escravizac;:ao de trabalhadores na agricultura, 
baseadas nas várias denúncias, nao só da relac;:ao de traba
lho em regime de escravidao, como de casos de assassinatos 
de trabalhadores menores como o do menor, Paulo César de 
J esus, vítima de acidente quá.ndo obrigado a trabalho escra
vo no Estado de Rondónia (35). 

A utilizac;ao do trabalho do menor no setor primário da 
economia tem crescido nestes últimos anos. Em 1950, de cada 
12 menores, na faixa de dez a catorze anos, 10 pertenciam 
ao setor primário (79,5°/o). Em 1970, de cada 15 havia 11 tra
balhadores menores (74,4°/o) e em 1980, para cada 20, havia 
10 crianc;:as trabalhando nele C53,3o/ol (36). 

O nível de pobreza da classe trabalhadora rural assalaria
da tem contribuído para a absorQao da mao-de-obra do me
nor. Na verdad.e, trata-se de prática comum a particip~ de 
todos os membros da familia nas atividades cuja remunera.-- , . c;:ao, por exigua que seia, concorra para o o~amento familiar. 

"'Um outro exemplo de explo~ do traba1ho do menor, nas 
r~endas do sul do Estado de Ropdt.nia, é o ca.so do menor, 
Jume Lopes da Silva, de quatorze anos, filho de Jesuíno Lopes 

* Fragmento do telex da OAB. 
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da Silva, que veio de Cuiabá e se encontrava na fazenda no 
município de Cerejeiras, sul de Rondónia. Segundo informa-
96es de 3 foragidos daquela gleba, o menor Jaime encontra
-se com malária. O documento solicita inte rven<;ao dessa co
missáo para retirada do menor da área" (37). 

Diante de tais situa96es, patenteadas através das denún
cias, vários setores da sociedade civil tém se posicionado. 
Vejamos algumas das iniciativas adotadas combase nas trans
cri96 es de fragmentos de relatórios, telex e material 
jornalístico: 

a> "CIMI <Conselho Indigenista Missionário) organizou urna 
entrevista do Pe. Manoel Valdez e Olavo Nienou, com 
Rubens Nascimento. natural de Sorocaba-SP. que traba
lhou na fazenda Vipitci CCerejeiras-RO>. que conta sua 
experiencia de ex-escravos na dita fazenda" (38). 

b) "A OAB <Ordem dos Advogados do Brasil) enviou telex a 
vários Ministérios: Justi9a, Trabalho, Chefe da Casa Civil, 
Agricultura, Camara dos Deputados e ao Senado Federal, 
denunciando a condi<;ao dos trabalhadores rurais que con
seguiram fugir com vida e que estavam submetidos ao tra
balho escravo. inclusive menores. cujas máes estavam afli
tas a cata de notícias" (38). 

e> "O Partido dos Trabalhadores tem se manifestado contra 
o trabalho escravo em Rondónia: Relatório sobre escravi
dao branca em Cerejeiras-RO, feito por Paulo Santana, 
presidente do Partido em Vilhena e Sílvio Roberto Maciel 
Freire, advogado militante do PT, cujo relatório é de inves
tiga<;óes in loco: 

"Cloter denuncia extermínio de índios em Cerejeiras. O de
putado petista denunciou no plenário da Assembléia 
Legislativa de Rondónia-Porto Velho as condi9óes do 
desmatamento da floresta feíta pelos madeireiros, a 
indiscrimina.<;8.o na demarca<;ao nas terras indígenas e a con
diyao dos trabalhadores no desmatamento" (40). 

Podemos concluir que os capitalistas se utilizam de condi-
96es favoráveis como a aquisi9ao de grandes latifúndios, equi
pamentos sofisticados como avi6es e motosserras e urna infra
-estrutura favorável, capital investido - mercado garantido e 
fazendas no interior da selva, condi9óes estas que lhe penni
tem a explorayao máxima da fo~a de trabalho de grande massa 
de trabalhadores que vivem confinados. Em contrapartida os 
trabalhadores organizados na cidade e no campo, de posse 
das infonn~6es dos ex-escravos fugitivos, aliados nas suas 
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lutas, descobrem que, pela organiza<;ao e a forma<;ao de urna 
consciencia crítica de um modelo económico. político e social 
que lhes oprime, podem dar um basta a esta situa<;ao de es
cravidáo. Enquanto os livros didáticos dizem que, em 1888, a 
Aboli9ao da Escravatura extinguiu esta forma cruel e obsoleta 
de sujei9ao ao trabalhQ, a história do cotidiano que se passa 
numa zóna de fronteira, no meio da selva, com migrantes sem 
terra, ou desempregados urbanos, traduz outra realidade: a 
da permanencia do sistema de escravizayao e a difícil"luta de 
todos quantos se empenham na modifica9ao desse quadro. 

Da condi9ao de "Regiao-Problema a condi9ao de Frontei
ra de Recursos", esperamos ter apontado ao menos os ele
. mentos-chave para um melhor entendimento do problema 
enfocado e seus nexos com outras quest6es responsáveis por 
seus contornos. 

Assim, por exemplo: a questao fundiária que permeou o 
trabalho como um todo, estreitamente ligada ao binomio 
capital-trabalho aqui configurado na propriedade da terra 
por parte dos detentores do poder económico e, no pólo 
oposto, os trabalhadores "sem-terra", expropriados nao só 
da posse e do uso da terra, como também dos seus direitos 
trabalhistas, primeiro em seus Estados de origem, depois na 
regiao para a qual foram induzidos a migrar. 

Despojados de mínimas condi9oes de cidadania, vale repe
tir que os trabalhadores da regiao observada sao submetidos 
a formas coercitivas de explora.<;8o da fo~ de trabalho e, diante 
das. práticas adotadas, nada há de metafórico na ado9ao dos 
vocábulos escravo-escraviz~ao. desobrigando-nos, bem por 
isso, do uso de aspas. 

Nesse contexto, o Estado temo papel de veiculador de 
urna propaganda que mascara a realidade. 

Enganado, ao trabalhador cabe quase sempre reproduzir 
a lenda da Iara: 

"Deitada sobre a branca areia do igarapé, brincando com 
os matupiris que lhe passam sobre o corpo meio oculto pela 
corrente que se dirige para os igapós, urna linda tapuia can
ta a sombra dos janaris, sao longos e negros cabelos, tao 
negros como seus grandes olhos. 
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. . . Ela canta e ele ouve; 
porém, comovido, foge repetindo: 
É bela, porém é a morte ... é a Iara". 1 

De todo modo, como se viu, nem sempre o trabalhador 
se limita apenas a fuga. Sua fala soma-se as denúncias, e ao 
depoimento juntam-se outras vozes objetivando a alter~ao 
de tal quadro. 

Nao obstante as !acunas, o presente estudo inscreve-se 
também como um depoimento, parte académica de urna ~ao 
que, conforme afirmamos e cabe reafirmar nestas conside
r~oes finais, prosseguirá através de outras iniciativas. 

Afinal, parafraseando Schwarz, as "idéias Ccontinuam> fora 
do lugar".2 

Se, no caso do Hino, o "outrora" era o ano anterior, a rea
lidade brasileira mostra-nos um "outrora" paradoxalmente 
presente. Esperamos nao só que este estudo tenha desvenda
do algumas dimensóes de tal quadro, como também que ele 
possa, de algum modo, concorrer para reflex6es e mudan9as. 

1. Camara Cascudo. Lendas Brasileiras. 
2. Schwarz, Roberto. Ao vencedor as batatas. 

146 

O MIGRANTE NA 
TRAJETÓRIA DA 
ILUSÁO 

"O migrante é como folha seca, depois que cai nao 
retorna mais ao galho." 

. Migrante Sazonal 
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lntrodu~ao 

A ocupa9ao de Rondónia remonta a mais de um século. 
Embora o grande fluxo migratório tenha se intensificado a 
partir de 1970, houve vários outros fluxos que nao podem ser 
esquecidos iniciando com os bandeirantes. 

Rondónia é parte integrante da regiao amazónica e é 
considerada "fronteira agrícola". O que se entende .por fron
teira agrícola? Numa primeira visao, sua característica é de 
espa90 a princípio "vazio", para onde sao "empurrados os . 
contingentes populacionais excedentes dos centros urbanos 
e do meio rural. Para ~~te contingente, Rondónia seria a 
garantía de sobrevivencia. Urna outra característica é sua 
posi9ao geográfica estratégica, · próxima de outros países, 
justificando a presen<;a paramilitar: os soldados da borra
cha, iniciativa de Vargas, que exerciam a fun<;ao de seguran
<;a nacional para preserva<;ao da área agregada e da unida
de territorial do País. 

Para Berta K. Beckler, "a fronteira é um espac;o onde 
esta.o se instituindo novas relac;oes sociais para manter a 
velha dominac;:ao de uma forma dinamica. O capital é o motor 
da fronteira contemporanea. Nós ternos que procurar iden
tificar os atores que estao por trás. A questao da terra liber
ta na fronteira é um mito. A ocupa<;ao do espa<;o se dará nao 
para resolver o problema da pobreza, que é visto como um 
dado económico, quando na realidad.e é político" CBecker. 
1988). "A fronteira agrícola caracteriza-se pela ocupac;ao e 
incorpora<;ao de novas terras. por pequenos agricultores 
oriundos de regioes onde era impossível obter a posse de 
um pequeno lote para· manter a sobrevivencia da familia" 
CDias, 1980). Observa-se a existencia de um vazio demográfico 
e a necessidade de ocupac;á.o dessas terras por trabalhadores 
rurais que necessitam de terra para :plantio e subsistencia. 
Aparentemente, justifica-se a criac;ao de urna fronteira agrico
la para ter urna func;:ao social bastante clara; que é a distribui
c;:ao de terras para quem nao as tem e quer trabalhá-las. 

149 Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



A conquista de Rondónia foi fruto de penetrac;ao para o 
Oeste, a partir das feitorias do Brasil central. Em 1650, Ra
poso Tavares descera os rios Mamoré e Madeira, atraves
sando seu trecho encachoeirado. Setenta e dois anos depois 
em 1722, Francisco de Melo Palheta faria o mesmo trajeto, 
mas em sentido inverso. Um dos componentes da expedic;ao 
de Melo Palheta descreveu a difícil passagem do trecho 
encachoeirado, no ano de 1723~ Partiu a tropa da cidade de 
Belém, província do Grao-Pará a 11 de novembro em que 
veio o mesmo general despedir ao sargento-mor e cabo acom
panhado da nobreza da terra CFerreira, 1987). 

Rondónia é considerado um espa<;o geográfico fronteiri
c;o, onde desde a coloniza<;ao européia promoveu-se a explo
rac;ao de recursos primários, tais como ouro e diamante, 
segundo Brunelli. O mesmo autor acentua a história do "sa
que" em Rondónia: "quanto aos ocidentais, eles enviaram 
aventureiros, bandeirantes, a partir do século XVII, e funda
ram a primeira vila, no interior dos limites do atual Estado, 
em meados de 1723, nas margens dorio Ji-Paraná" CBrunelli, 
1988). 

Em razao da nao-defini<;ao dos limites propostos pelo Tra
tado de Tordesilhas, Rondónia foi, por muito tempo, urna 
regiao de litígio entre Espanha e Portugal, e depois entre a 
Bolivia e o Brasil. Como outros Estados da Amazonia, foi 
sempre submetida a uma economía extrativista e predató
ria. Os produtos pesquisados e encontrados aqui, e depois 
levados para outros lugares, eram sobretudo ouro <no século 
XVIII> e a borracha Cno final do século XIX e início do XX>. 
Quando declina o valor da borracha, muitas pessoas que com 
ela trabalhavam deixam tudo e voltam para o Estadó de onde 
haviam sido levados. 

Real Forte Príncipe da Beira 

No século XVI, o govemo colonial proibia qualquer pes
soa de abrir caminhos terra adentro no esp~o brasileiro. 

No entanto, os bandeirantes ignoravam tal disposi<;ao, 
dirigindo-se cada vez mais para o interior, atraídos princi-
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palmente pela preac;ao da popuiac;ao indígena, pelas pedras 
preciosas e pelo ouro. 

Também os espanhóis eram empurrados para esta terra, 
buscando riquezas e procurando, através do rio Guaporé, 
urna saída para o Atlantico. 

Os interesses dos reinos de Portugal e Espanha conver
giam a priorizac;ao da navegac;ao pelo rio Guaporé. Os limi
tes entre as terras eram imprecisos, mas a fronteira no Oeste 
foi demarcada, antes de tudo, grac;as ao bandeiranfes. 

O ouro era muito necessário a Corte Portuguesa, ·que 
tomava para si tudo o que era explorado por escravos, ín
dios, garimpeiros, autónomos, concessionários, patroes. 

A hostilidade era grande entre portugueses e espanhóis 
e a Corte Portuguesa incentivava a constru<;ao de imponen
tes fortalezas para garantir a posse da terra, principalmente 
porque o tráfego de embarcac;oes castelhanas pelos rios da 
regiao tomara-se mais intenso, bem como coletores de dro
gas e especiarias, comerciantes ambulantes e preadores de 
índios que atuavam no local. 

A construc;ao do Real Forte Príncipe da Beira veio aten
der aos interesses territoriais portugueses a fim de que suas 
terras fossem defendidas e asseguradas e, também, simboli
zava o autoritarismo, a violencia, a domin~ao. a soberania 
do dominante sobre o dominado. 

Em 177 4, dois engenheiros vieram a regiao para a cons
tru<;ao do Forte - Domingos Sambucetti e José Alexandre 
de Souza. Em 20 de junho de 1776, foi lan<;ada a pedra fun
damental da fortaleza. 

Para a constru<;ao. vieram, inicialmente, 200 trabalhado
res, entre livres e escravos, de Grao-Pará. 

Nao se encontram. referencias precisas sobre o número 
total de trabalhadores da constru<;ao; sabe-se que foram 
várias as etapas, envolvendo calceteiros, pedreiros, carpin
teiros, entalhadores, artesa.os, índios, escravos e trabalhado
res livres. 

Da mesma forma, sao poucas as informa<;6es sobre as 
condi<;oes de trabalho. 
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Com a defini<;ao dos limites territoriais, o Forte passou de 
vigilante e defensor a presídio, sendo depois abandonado. 

Migrantes seringueiros 

No final do século XIX, com a necessidade de aumentar 
a produ<;ao de borracha para atender a demanda do merca
do externo, urna corrente de migrantes mais definida foi 
direcionada para a regiao, enganada pelas propagandas de 
promessas de emprego e subsídios para as despesas de via
gem, realizadas pelos governos amazónicos CGoverno de 
Rondónia, 1980). 

Foram milhares de nordestinos, principalmente os cea
renses, que entao fugiram da grande seca que assolou o 
nordeste por volta de 1870-1877, seduzidos pela possibilida
de de desfrutarem dos lucros de produc;ao da borracha CMo
desto-1982). 

Estes migrantes seringueiros foram disseminados pelos 
seringalistas por todo o complexo hidrográfico rondoniense, 
principalmente ao longo da bacia dorio Ji-Paraná ou Ma
chado. Foram submetidos a todos os desafios e agressividades 
da selva. Pela primeira vez, em Rondónia, os grandes colo
caram o pequeno contra o pequeno, ou seja, migrante contra 
índio. As margens dorio Urupá, atual município de Ji-Paraná, 
inúmeros índios e nordestinos perderam a vida na ferrenha 
luta e resistencia dos Urupás que defendiam suas terras, 
invadidas pelos seringueiros. Estes acabavam vencendo e 
dominando a área CNeves, 1985). O mesmo aconteceu as mar
gens do rio Jamari, no atual município de Ariquemes. 

Cada seringueiro era responsável por, aproximadamen
te, 450 árvores, distribuídas, em média, em tres "estradas". O 
trabalho era dividido em func;ao das principais tarefas: san

'gria das árvores, recolhimento do látex e defumac;ao. Nas 
horas de folga, dedicavam-se a agricultura de subsistencia 
CGoverno de Rondónia, 1980). 

Na chegada, recebiam dos seringalistas um adiantamen
to em géneros alimentícios, combustível e instrumentos de 
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trabalho. Devido a estas condic;6es iniciais de aviamento, por 
mais que produzisse, o seringueiro difícilmente conseguía 
pagar suas dívidas, razao por que se via indefinidamente 
preso as determinac;6es do patrao <Govemo de Rondónia, 
1980) e á.o regime de .trabalho escravo CCNBB, 1984). Dinheiro, 

. este nunca circulou. Nao tinha a quem recorrer, pois nao havia 
nem delegado de polícia, nem Ministério do Trabalho. Era a lei 
da selva. Vencía o mais forte. Dos que ousaram ir embora, 
muitos foram covardemente assassinados (Neves, 1985). 

Amilcar A. Botelho Magalhaes in: Neves, ao falar de.sua 
passagem em 1914 por Presidente Pena, atual Ji-Paraná, 
descreve estes seringueiros nordestinos como: 

"Homens de tipo inconfundível pela énergia, . forc;a de 
vontade, resignac;ao <liante das maiores tribulac;6es físicas e 
morais a que estao submetidos o homem do sertao: ao calor 
da zona tórrida, a umidade, aos enxames de abelha, moscas 
e mosquitos, a malária endemica, as feridas horripilantes e 
fétidas, a deficiencia e muitas vezes falta absoluta de. ali
mentac;ao, aos naufrágios nas cachoeiras, a falta absoluta de 
tratamento médico" <SEPLAN, 1984). 

Todas estas dificuldades, todos estes sofrimentos dos pri
meiros nordestinos esta.o hoje estampados no semblante do 
"amazonense", quer dizer, dos descendentes deste primeiro 
contingente de migrantes, hoje marginalizados pelo sistema, 
que para cá também planejou a vinda dos migran.tes sulistas. 

Oeste primeiro contingente de migrantes nordestinos, 
resultou um povoamento rarefeito, ao longo dos poucos ei-_ 
xos de circulac;ao existentes. Na capital, Porto Velho, insta
lou-se urna pequena classe industrial capitalista composta 
pelos comerciantes e seringalistas. 

Nao tardou muito, veio a crise da borracha. Os ingleses 
levaram sementes de nossas seringueiras para a Malásia e 
Cingapura. Cultivaram-na com tanto· sucesso que o nosso 
produto . foi desvalorizado devido a alta produ<;ao e a facili
dade de manejo da seringueira plantada. Esta crise parali
sou o processo de ocupac;ao e povoaniento de Rondónia. Em 
1940, sua populac;ao era de apenas 591 habitantes. Menos de 
1 habitante por Km2 CPerdigao, 1990). 
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Rondon e a linha telegráfica 

No resgate da história de Rondónia é preciso lembrar 
também a formac;ao da equipe que veio com Rondon para o 
trabalho da linha telegráfica, ac;ao que se cruza com a cons
truc;ao da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré . 

A revolta dos marinheiros da armada, em sua grande 
maioria negros e mestic;os, contra os castigos corporais, havia 
sido vencida. A anistia a Candido e demais líderes serviu de 
cortina de fumac;a para que o governo Hermes da Fonseca 
desencadeasse nova onda de repressao sobre o movimento, 
contando para isso com estado de sítio e um regime republi-

• cano em que a cidadania era coisa de poucos. Deis episódios 
marcam a violencia do Estado no encerramento da revolta: 
a prisao, a tortura~ marte de vários líderes "anistiados" na 
Ilha das Cobras e a deportru;ao de pelo menos 441 pessoas 
(105 marinheiros, 292 homens e 44 mulheres da Casa de 
Detenc;ao) para a amazonia, a bordo do "Satélite". Juntam-se 
aos trabalhadores do mar, portante, centenas de operários, 
vagabundos, prostitutas e outros "desclassificados", numa 
operac;ao muito mais ampla que, a pretexto de por ordem na 
Marinha, visa sanear os movimentos sociais urbanos da 
Capital Federal. A massa de desterrados viajou nos poroes, 
sob a vigilancia de cinqüenta soldados e tres oficiais do Exér
cito, com reforc;o de mais de 28 prac;as do Recife. O destino 
daqueles homens e mulheres já estava definido. Na lista de 
embarque alguns nomes dos marinheiros Clegalmente todos 
impuníveisl apareciam assinalados com um "X", o que signi
ficava execuc;ao em alto-mar. Ao todo, pelo menos nove 
morreram dessa maneira, fuzilados sob pretexto de um 
motim forjado, ao que consta, com a ajuda de um agente do 
governo metido entre os presos. Quanto aos demais, após 
seus nomes, em geral, esta va escrito: "linha telegráfica". Isto 
quería dizer que o navio se d.irigia a Santo Antonio do Madei-

' ra. onde a massa deveria ser desembarcada. Apenas imagina
mos os percalc;os dos que sobreviveram aos 41 días de viagem. 
O terror infundido em tomo da regiáo do Alto Madeira era de 
tal magnitude que, a.o receber ordem de partir de Manaus 
rumo a Santo Antonio, maquinistas, foguistas e canoeiros do 
Satélite tentaram opor resistencia CHardman, 1988). 
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Tem-se a impressao de que o na vio "Satélite", que trans
portou o pessoal do Rio de J aneiro para Rondónia, era um 
navio negreiro como os que , em condic;oes semelhantes, 
transportavam africanos para o cativeiro. 

Quando chegou· a Rondónia, o número de passageiros 
havia sofrido pesada baixa. O Ministério da Agricultura já os 
havia distribuído da seguinte maneira: duzentos homens 
deveriam trabalhar na linha telegráfica e os duzentos res
tantes deveriam juntar-se aos trabalhadores da cohstruc;ao 
da estrada de ferro Madeira-Mamoré. 

A chegada do navío Satélite a Rondónia é relatada pelo 
comandante durante o período de viagem Cde 25 de dezem
bro de 1910 a 4 de marc;o de 191 ll conforme Hardman: "A 3 
de fevereiro de 1911, pela manha, foram entregues a comis
sao do Dr. Rondon duzentos homens, conforme ordem do 
Governo. Os restantes teriam de descer com ele e ir deixando
-os pelas margens do río. Felizmente, momentos depois chega
vam, aos poucos, os seringalistas que ped.iam ao comandante 
da forQa homens para o trabalho. Assim foi se dispondo o 
pessoal até que saíram os últimos. Nesse mesmo d.ia, pelas 
7h.p.m., deixávamos o porto de Santo Antonio, livres e salvos 
das garras de tao perversos bandidos CHardman, 1988). 

Os americanos, que exploravam o sindicato da Madeira
-Mamoré, resistiram a partictpac;ao da delega<;ao nos traba
lhos da ferrovia. A companhia se armou de muniQao e comu
nicou ao encarregado que eles nao eram desejados. Assim, 
foram colocados todos na linha telegráfica do Marechal Rondon, 
o que nao se concretizou, segundo depoimento do engenheiro 
da ferrovia, o alemao Guilhenne Voss. 

A companhia estava de sobreaviso. Foram distribuídas 
muitas "Manlicher" e caneleiras com mumc;ao para assustar 
o desembarque. O vapor passou em frente a Porto Velho. 
Comunicaram ao comandante Cou encarregado, pois isso eu 
nao seil que nao era desejado o desembarque, porque havia 
nao só os revoltosos, mas também um grande número de 
mulheres de rua e, em Porto Velho, nao era concedida a . . 

passada de mulheres naquele tempo. O ·satélite" foi a Santo 
Antonio e enfiaram todos na linha telegráfica do Marechal 
Rondon CVoss). 
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Para que possamos ter urna idéia mais clara das condi-
96es em que chegaram aqui os passageiros do "Satélite", vale 
a pena voltar a Hardman para termos urna no9ao real e 
desoladora do "desembarque": 

A guarnic;ao se formou ao longo do navio armado em 
guerra de caneleiras embaladas. Os poróes foram abertos, e , 
a luz do sol amazonense, os quatrocentos desgra9ados foram 
guinados, como qualquer coisa, menos corpos humanos, e 
lanc;ados ao barranco do rio. Eram fisionomias esguedelhadas, 
mortas de fome, esqueléticas e nuas como !amures das an
tigas senzalas brasileiras. As roupas esfrangalhadas deixa
vam ver todo o corpo. As mulheres, entao, estavam reduzi
das as camisas. Imediatamente, uma porc;ao de seringalistas 
apressou-se e foram escolhendo, aos lotes, os que mostra
vam restos de urna ralé passada CHardman, 1988). 

Aquele navío carregava um bando de homens e mullie
res famintos, maltrapilhos e desesperados. Os que foram 
escolhidos para o trabalho na linha telegráfica tremiam de 
medo porque sabiam o tipo de trabalho que llies aguardava. 
Os outros foram entregues a própria sorte, enquanto as mu
llieres estavam quase desnudas. 

Para onde foram aquelas pessoas que, de maneira nao 
espontanea, tiveram de enfrentar viagens e condic;oes peno
sas de vida que llies alteraram a identidade coro seres hu
manos nos confins da Amazonia? Que caminhos seguiram 
aqueles homens e mulheres? A maioria veio a falecer em 
pouco tempo e as mulheres nao tiveram sorte mais digna, 
restando-lhes a prostituic;ao em Santo Antonio, já que esta 
atividade estava proibida em Porto Velho. Os homens eram 
profissionais no Rio de Janeiro (barbeiros, auxiliares de far
máciaJ e, sob ameac;as do capitao Mato Costa, foram 
registrados como "desclassificados". A perda de identidade 

, foi a regra geral: 

"Muitos dos passageiros do "Satélite", principahnente as 
mulheres, tinham os seus nomes na lista da maneira mais 
simples possível: Catarina de tal. Maria, Raimunda, etc. Eram 
cidadaos livres CsicJ ombreados com o esgoto social rumo ao 
desconhecido" CHardman, 1988). 
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Segundo Belfort de Oliveira, quase a metade da equipe 
de Rondon "era constituída de trabalhadores operários que 
foram feítos prisioneiros durante o estado de sítio" COliveira, 
1988). Sob a chefia do Marechal Rondon, no período de 1907 
a 1915, foram construídos 2.270 km de linha telegráfica consti
tuída de 28 estru;oes, do Mato Grosso ao Amazonas. Concluída 
em 1912, a grande inovayao será a criac;ao do território do 
Guaporé (1943) como entidade autónoma da Federru;ao. 

As condic;6es de trabalho na equipe de Rondon eram de 
natureza militar, lembrando o mesmo sistema de organiza
c;ao na construc;ao da Ferrovia Madeira-Mamoré, como nos 
cita Hardman: "Dentro de um processo de militarizac;ao com
pleta das relac;6es de trabalho, todo subalterno é, em prin
cípio, um sujeito. O caso do 'marinheiro' Cquase certarnente 
um traballiador oriundo dos poroes do 'Satélite') é outro 
exemplo esclarecedor da ideo logia conspiradora" CHardman, 
1988). O "marinheiro" passou a desempenhar u1n papel de 
lideranc;a junto aos cornpanheiros de trabalho, contra toda a 
estrutura criada de tensoes e humilhac;oes pelas quais pas
savam aqueles trabalhadores que possuíam anteriormente 
toda urna vivencia urbana e, do dia para a noite, passaram 
a viver isolados na selva, passando o dia-a-dia na solidao, no 
desespero e na repressao. 

Madeira-Mamoré - Os dormentes que os 
deixaram dormentes 

No caso da Madeira-Mamoré, havia um contingente bem 
mais expressivo de trabalhadores com uma esttatificac;ao 
bastante nítida entre direc;ao (ingleses em 1872, norte-ame
ricanos em 1878 e durante o período de maior contingente, 
de 1907 a 1912) e trabalhad.ores oriundos de outros países que 
se dividiam entre a cachoeira Santo Antonio e Porto Velho. 

A cena urbana encontrad.a em Santo Antonio e Porto 
Velho era completamente diferente: ~m Santo Antonio, ine
vitáveis cenas de "faroeste", especialmente nos dias de pa
gamento, preferidos pelos valentoes, jogadores profissionais 
e outros franco-atiradores da sorte. Mulheres, música e be-
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bida eram vendidas a peso de ouro. Benigno Bouzas calcula 
que "metade da populac;ao que circulava em Santo Antonio 
nao vivía de trabalho regular. Vamos encontrar sempre cen
tenas de homens aquí em Santo Antonio, bebendo as suas 
próprias frustrac;oes" CHardman, 1988). 

O cenário encontrado em Porto Velho é o oposto de Santo 
Antonio; há sinais de progresso: arruamento simétrico e lar
go, servi9os de esgoto e distribui9ao de água dos mais mo
dernos, urna lavandería a vapor organizada sob moldes in
dustriais, urna grande fábrica de gelo produzindo mais de 
urna tonelada por dia, um hotel construído em padroes só
brios e luxuosos, um atelier fotográfico, urna competente 
tipografia, o servi90 de telégrafo e, enfim, a "oficina-mons
tro" da Estrada de Ferro - podendo rivalizar-se comas mais 
adiantadas da Europa e América CHardman, 1988). 

A oposic;ao entre as localidades de Porto Velho e Santo 
Antonio aparece com freqüencia nos relatos: "A primeira, 
signo do progresso, da higiene, do trabalho organizado; a 
segunda, da decadencia, do lixo, ócio degradante". Porto 
Velho aparecia, assim, como prenúncio de cidade; Santo 
Antonio como vilarejo maldito. Esse contraste nasce e se 
firma com o próprio desenvolvimento de Porto Velho, a partir 
de 1907, na qualidade de sede de urna empresa privada in
ternacional. A apenas 7 km dali, Santo Antonio permanece 
como domínio público degradado, local de forasteiro, onde 
aporta gente sem nome e sem lei, o avesso da urbanizac;áo, 
espelho que reflete esse outro lado nada idéntico da produ
c;ao e movimento de mercad.orlas. Porém, naquele caminho 
de ferro, visto do alto, "a posic;ao logo se revela falsa, já que 
esses extremos se tocam, e muito, embora nao haja dúvida 
de que a fisionomía de cada um desses locais aparece distin
ta" CHardman, 1988). 

Na procura de trac;os do que restou dos flagelos e mortes 
' daquele empreendimento, foram encontradas, nas ruínas do 

cemitério da Calendária, as sepulturas dos mortos norte
-americanos <que eram os funcionários graduados> com suas 
respectivas inscric;oes, ao passo que a grande massa de tra
balhadores bra.Qais morria anónima, sem túmulo, sem iden
tific8.9ao. 
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O navío "Satélite", que transportou os trabalhadores "li
vres" do Rio de Janeiro para Rondónia, com a finalidad e de 
serem transformados em mao-de-obra na construc;ao da fer
rovia Madeira-Mamoré e da linha telegráfica de Rondon, é 
descrito por Belfort -de Oliveira: 

"Navío-fantasma, sinistro, maldito, surreal. Os próprios 
narradores reconhecem o aspecto fantasmagórico que re
veste o acontecimento, envolto num segredo de um Estado 
cuja missá.o precípua, neste caso, é a supressá.o de identida
de" CHardman, 1988). 

Um dos objetivos da construc;ao Madeira-Mamoré _era 
conseguir um canal de escoamento para a produc;ao da bor
racha da Amazonia. Esse escoamento seria interligado a 
Bolivia, fomecendo-lhe uma saída para o oceano Atlantico, 
outro dos objetivos. . .. 

Nenhum dos dois objetivos foi alcan9ado. Em 1913, o 
mercado internacional da borracha entrou em crise. A fer
rovia passa a operar no vermelho até que, em 1966, é decre
tada a sua desativac;á.o, no govemo do General Artur da Costa 
e Silva. O General Emilio Garrastazu Médici, em 1972, orde
na que a ferrovia seja vendida como ferro velho, mas seus 
366.485 km de extensao construída custaram o prec;o 
impagável de centenas e centenas de vidas humanas. Hoje, 
o que resta da Madeira-Mamoré é apenas um trecho de 10 
km para atr~ao turística na cidade de Porto Velho, que 
nasceu com a sua construc;ao. Fora do perímetro urbano, na 
localidade de Santo Antonio, ainda vivem inúmeros constru
tores da ferrovia. 

Diante do que relatamos, qual o interesse da república 
em construir urna estrada de ferro na selva? Que prec;o 
custou aos cofres brasileiros? E qual o nível de sacrificios 
dos trabalhadores nacionais e internacionais que se 
embrenharam na selva? Que interesses intemaciona~ teve 
o Brasil na constru~ao dessa obra faraónica? 

Na primerra república, já há interv,en~ dos trastes inter
nacionais na econom.ia b:rasileira: •Percival Farghar controla
va ferrovias, mocas, em quase todas as regi0es do país• CMo
rais, 1988). Com as concess0es conseguidas por Farghar em 
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nome dos trustes internacionais, a construtora norte-america
na Madeira-Mamoré Bailway Company ganhou a exclusivida
de na construc;ao da ferrovia, o que nao agradou a outros gru
pos financeiros internacionais. O Brasil teria de pagar urna 
quantia absurda pela obra que se transfonnou num dos gran
des escandales da República com repercussoes intemacionais. 

Nos termos de registros da construtora norte-americana, 
consta que 1.552 trabalhadores de mais de 25 países. inclusive 
do Brasil, morreram durante seis anos heróicos e difíceis no 
interior da selva amazónica. Mas como esses números exclu
em os trabalhadores que fugiram da obra e se embrenharam 
na selva, sobre os quais nunca mais se teve notícias, além dos 
que morreram nos acampamentos da constru<;ao, é provável 
que tenham morrido mais de tres mil operários. Dentre os 
mortos que fugiram do acampamento, encontrava-se um gru
po de alemaes que, na tentativa de fugir, improvisaram em
barcac;oes de concreto e morreram afogados no río Madeira. A 
composi<;ao de trabalhadores na Madeira-Mamoré foi de mais 
de 21.717, que nao eram permanentes. Foram empregados na 
ferrovia operários das mais diversas nacionalidades: "Brasilei
ros, espanhóis, norte-americanos, barbadianos. chineses, japo
neses, gregos, russos, venezuelanos, ingleses, irlandeses, ca
nadenses, turcos, tchecos, árabes, dinamarqueses, húngaros, 
portugueses e colombianos" CFerraz). 

Soldados da Borracha 

No decorrer da década de 40, principalmente de 1940 a 
1945, época da Segunda Guerra Mundial, os seringais ama
zónicos foram reativados. Isto porque os seringais da Malásia 
e Tailandia foram fechados pelos inimigos, e a borracha veio 
a faltar no mercado internacional. O governo dos Estados 
Unidos entrou, entao, em acordo coro o Governo Brasileiro, 
que se comprometeu a suprir as necessidades do mercado 
internacional. Para trabalhar nos seringais, entao reativados, 
foi criado o Soldado da Borracha CCEPAMI, 1986). 

Analisando o que se tem escrito sobre a Amazonia, fica
-se surpreso ao constatar que ninguém apresenta a fundo a 
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história do Soldado da Borracha. Ora, ele nada mais é do 
que o protagonista da história da Amazonia dos anos 40. Eles 
sao migrantes. Sao cerca de 56 mil jovens nordestinos, pro
venientes do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte. 
Paraíba e parte da Bahía. Por isso, ao recuperarmos a me
mória das migrac;oes para Rondónia, sentimo-nos no dever 
de tornar pública sua triste história. 

Em 1942, o Brasil se declarou oficialmente ~m _guerra. 
Em 1943, o Presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, 
pediu ao Presidente Brasileiro, Getúlio Vargas, que explo
rasse a borracha da Amazonia, · a fim de suprir as necessida
des das nac;oes amigas, urna vez que os seringais da Malásia 
e Tailandia estavam fechados pelos inimigos. A proposta foi 
aceita pelo Governo Brasileiro e ficou acertado que os Esta-
dos Unidos entrariam com os recursos financeiros e o Brasil, 
co:in a mao-de-obra. 

Pelo Decreto-Lei nº 5.225, de 1 º de setembro de 1943, foi 
criado o Batalhao da Borracha. A frente de recrutamento 
para este exército da selva seria o Nordeste Brasileiro. Criou
-se entao e CAETA - Comissao de Encaminhamento de Tra
balhadores para a Amazonia - encarregada de contratar e 
conduzir os nordestinos para as margens do río Amazonas e 
de seus tributários. Oficialmente, a CAETA fica responsável 
pela assistencia aos Soldados da Borracha durante toda a 
viagem, o que, segundo declar~oes de vários soldados, nao 
foi cumprido satisfatoriamente. 

Após a convoca.Qao, o jovem nordestino era submetido a 
rigoroso exame médico. Os mais fracos eram rejeitados. Em 
seguida, eram embarcados em navios, rumo a Amazonia. A 
viagem durava cerca de tres meses. Muitos ad.oeciam e 
morriam. Os doentes eram deixados nos barrancos dos rios, 
onde morriam no mais completo abandono e solidao. 

Chegando a Porto Velho, eram distribuídos aos seringa
listas que vinham em busca de trabalhadores. Na chegada 
aos seringais, a decept;ao. No Nordeste dizia-se que colher 
seringa era a mesma coisa que colhe,r laranja e apresenta
vam aos nordestinos grandes frutos pendurados em ramos ... 
No seringal tiveram de aprender a ~ortar a seringa, colher 
o látex, defumá-lo e fazer a •pela". 
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As condi<;oes de vida nos seringais foram abaixo de toda 
crítica. Nao havia assistencia médica. Os tres remédios en
contrados no território eram a febrina, o impaludam e o 
maleitosam. Em geral, quando o seringueiro adoecia, o pa
trao lhe dava um purgante de mamona. Desnutrido e cheio 
de malária, ele morria. Conforme afirma Antonio Pereira de 
Lima, Presidente da Associayao dos Soldados da Borracha 
de Porto Velho, foi assim que morreram cerca de 27 mil 
Soldados da Borracha. 

Terminada a Guerra, tanto o Govemo Brasileiro como o 
QQ.vemo dos Estados Unidos se esqueceram <leste exército per
dido na Selva Amazónica, e, principalmente, esqueceram-se 
das promessas e compromissos para com eles. E, até o presen
te, continuam esquecidos e abandonados, apesar das lutas e 
reivindica96es das Associayoes de Soldados da Borracha. 

Em 1979, com a chegada de novos migrantes e os Proje
tos de Colonizac;ao, eles exigiram do Governo um pedac;o de 
terra. O INCRA atendeu o pedido, é verdade, esquecendo
-se, porém, de que o jovem nordestino dos anos 40 estava, 
entao, velho e desgastado pela infinidade de sofrimentos e 
privayoes que enfrentou para sobreviver na selva. As terras 
que o INCRA destinou aos Soldados da Borracha ficam ao 
Norte do Estado, no município de Porto Velho. Muitos se
quer foram ve-la, pois nao existiam estradas. 

Dos 56 mil Soldados da Borracha, restam hoje pouco mais 
de mil, espalhados pelo Estado, abandonados, velhos e po
bres, em precárias condi96es de vida. No entanto, estao or
ganizados em Associa96es e lutam para conseguir do Gover
no Federal a aposentadoria a que tem direito. É o que afirma 
o atual Presidente da Associac;ao, em Porto Velho: 

, 
"Aposentadoria. E a única coisa que estamos reivindican-

do e que, por Lei, é justa para nós. Sao 42 anos de espera, já 
é demais. Vou dizer o seguinte: É o único Exército do mundo 
que nao teve promo9ao. Nao tem vencimento. Como um ele-

' mento pertence a urna corporac;ao que nao tem vencimento, 
sem direito a aposentadoria e que nao foi reformado em 
coisa alguma?" 

Interrogado se poderla dar urna síntese de como se sen
te o Soldado da Borracha diante dessa situac;ao, velho, doen
te e sem assistencia a que tem direito, assim. concluiu: 
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"Nos sentimos frustrados nos nossos direitos. Acredito 
que deveríamos ser tratados com mais respeito. Perdemos a 
família, perdemos a vida. E os que estao vivos, esta.o aí, sem 
condi96es físicas para fazer coisa alguma ... Eu deixo o res
tante de sua pergunta para ser respondida pela consciencia 
das autoridades. Só elas tem a resposta de como se sente o 
Soldado da Borracha. Mas, adianto: ele se sente humilhado, 
massacrado, pisado, explorado" CModesto, 1982). 

As colonias agrícolas 

Além dos nordestinos, migrantes matogrossenses conti
nuaram a chegar na década de 40, · através do vale do Guaporé 
e da picada aberta por Rondon. Reinaldo· Galvao Modesto 
afii;nia que foi a partir desta época que Rondónia passou a 
ser ocupada definitivamente. 

Com o fim da guerra, houve novamente o desinteresse 
do mercado externo pela borracha nativa, e o governo do 
Território criou, entao, a partir de 1945, as Colonias Agríco
las com o fim de evitar o éxodo dos habitantes da regiao. Nas 
proximidades de Guajará-Mirim, surgiu a Colonia do lata e 
nas imedia96es de Porto Velho as Colonias de Candeias, 
Paulo Leal, Periquitos e Treze de Maio. 

Vários fatores contribuíram para o fracasso do projeto: 
distribui<;ao de lotes pequenos, de 25 ha, em áreas de solos 
de baixa produtividade; falta de urna política agrícola mais 
ampla que oferecesse aos colonos recursos necessários para 
cultivar a terra, transportar e comercializar a produ<;Ao. A 
Colonia Treze de Maio. dos japoneses. foi a única que pros
perou porque os migrantes japoneses receberam os recur
sos necessários de seu consulado, em Belém CModesto. 19821. 

A marcha para o Eldorado - O grande ftuxo · 
migratório 

Nas décadas de 60 e 70. como objetivo de aliviar as ten
s6es, o govemo abriu a Belém-Brasília e a Transamazonica. 
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Entretanto, o número de migrantes que a regiao atraiu nao 
foi suficiente para atingir o objetivo esperado. Os conflitos 
no Centro-Su! aumentavam. Daí que, com o fracasso da 
Transamazónica, a pequena produc;ao e as aspirac;:6es do 
colono ero potencial transferem-se para Rondónia. 

O Estado comec;ou a receber numerosos contingentes de 
famílias de migrantes. Desta forma, enquanto sua populac;ao 
nao chegava a 37 mil habitantes em 1950, vinte anos depois, 
1970, já estava com 70 mil. Já em 1980 atingia quase 500 mil 
habitantes. O crescimento nesta década foi de 16,1 º/o. 

O processo de ocupru;ao que aconteceu a partir de 1970, 
apesar das facilidades que a BR-364 criou para a penetrac;:ao 
na regiao, deve-se principalmente a problemas estruturais 
da agricultura brasileira que, historicamente, tem tido um 
desenvolvimento via incorporac;:ao de novas áreas e utiliza
c;:ao de amplos contingentes de mao-de-obra CDias, 1980). 

O desencadear de todo esse processo migratório para o 
Estado deve-se basicamente a fatores de expulsao do Cen
tro-Su! e a fatores de atrac;ao na regiao amazónica. 

O sentido da migr~o 

A migrac;:ao nao é um fenómeno natural e espontaneo, 
mas sima manifestac;:ao concreta de estruturas económicas, 
políticas e sociais injustas, as quais, privilegiando as classes 
dominantes, condenam milh6es de famílias a um desen
raizamento sem fim CCNBB, 1987). 

Migrar é um direito de toda pessoa. Desde que o homem 
é homem, seguramente existe a migrac;ao. Quando essa 
experiencia é realizada por livre e espontanea vontade, ela 
aprofunda o relacionamento entre as pessoas, familias e 
povos, promovendo um intercambio cultural altamente 

, enriquecedor. Neste sentido, a migrac;8.o é positiva e benéfi
ca, tanto as pessoas como a sociedade. Infelizmente casos de 
migra,c;ao como estes sao muito raros atualmente. O que 
constatamos, no Brasil, é urna migra<;do acentuada.mente for
yada CPossamai, 1986). O povo brasileiro está sendo obrigado 
a urna peregrinac;ao contínua e pe~osa em busca de melho-
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res condic;:6es de vida. Esta migrac;:ao, forc;:ada, está send-o 
um mal tanto a pessoas como a sociedade, porque criou e 
está aprofundando cada vez mais o intransponível abismo 
entre o mundo da riqueza e o da pobreza. 

No contato diret.o com migrantes percebemos cada vez 
mais e com maior clareza que ninguém migra por livre e 
espontanea vontade. Por trás de toda decisao de migrar 
esconde-se, sempre, um conjunto de condi96es concretas de 
vida que tornam tal decisab urna conseqüencia inevitável. 
Isso nos faz refletir e buscar quais seriam as causas, os 
motivos por que, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, existe 
hoje tanto brasileiro na estrada, .e. particularmente, por que 
milhares de pessoas migraram para Rondónia nas últimas 
duas décadas. 

. Um dos últimos Estudos da CNBB oferece-nos pistas para 
descobrirmos a fundo . as causas ocultas da migrac;ao: "As 
verdadeiras causas da migrac;ao localizam-se em fenómenos 
estruturais e conjunturais que forc;am as pessoas a deixar 
sua terra e enfrentar os perigos e as dúvidas da estrada" 
CCNBB, 1987). A partir desta ótica é que vamos procurar 
analisar e buscar o sentido · da migrac;:ao para Rondónia. 

Migra~ao e Questao Agrária 

Migrayao e a Concentrayao Fundiária - A raiz central 
do fenómeno migratório no Brasil reside na questao agrária. 
Os migrantes estao sendo vítimas do crescimento do latifún
dio, onde poucos detem a propriedade de extensas áreas de 
terra e muitos ficam apenas coro lotes, que mal dao para o 
sustento da familia CCEM, 1980). 

O censo de 1980 re.vela que, em todo o Brasil, menos de 
1 ºlo dos proprietários com propriedad.es acima dé l.~ ha 
detinha 164 milhoes e 500 mil ha de terra. Isto equivale a 
45º/o da área cultivável do país, que chega a 364 milhoes de 
ha. De outro lado. os pequenos prodllltores, com proprieda
des inferiores a 100 ha, constituindo cerca de 90°/o do núme
ro total de estabelecimentos agrícolas, ocupavam apenas 20º/o 
das terras. Conforme dados do INCRA, dos 52°/o de área rural 
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ocupada, apenas 4,8°/o é área de minifúndios, ao passo que 
os latifúndios representam 43,5o/o do total <CPT/ABRA, 1991). 

A tendencia a concentra9ao fundiária é , em nosso país, 
fenómeno que mergulha raízes nos primórdios da história: 
desde a coloniza,vao, quando o governo de Portugal sacralizou 
o regime das sesmarias - imensas concessoes de terras que 
eram entregues a um único senhor -, estava disseminando 
o vírus do latifúndio. Como avan90 e consolidavao do capi
talismo, esta enfermidade inicial só fez aumentar. 

As diversas medidas políticas, diz Turchi, adotadas em 
rela9ao ao setor agrícola, pelo governo pós-64, visaram mo
dernizar e capitalizar a agricultura, mantendo intocado o 
sistema da propriedade da terra. A estratégia de "moderni
za9ao conservadora", adotada desde entao, tem como dire
trizes básicas a ptomo9ao e o fortalecimento da grande 
empresa agropecuária e a repressao das massas trabalhado
ras rurais. O resultado dessa op9ao "modernizante conser
vadora" vem se fazendo sentir na extrema concentravao de 
terras, na intensific~ao de desequilíbrios e desigualdades 
sociais e principalmente na crescente expropriac;ao e 
proletariz~ao do pequeno produtor CTurchi, 1980). 

Urna vez que o modelo político implementado pós-64 
excluí toda possibilidade de reforma agrária, e urna vez que 
as modific~oes dos governos militares "de acordo com to
dos os indicadores disponíveis, foram nítidamente desfavo
ráveis aos pequenos produtores, sejam eles minifundiários, 
pequenos proprietários, parceleiros, arrendatários ou ocu
pantes·, restava ao Estado autoritário utilizar-se da estraté
gia de promover a ocupac;ao da fronteira agrícola, ou seja, 
da Amazonia, como forma de absorver excedentes rurais, 
sem tocar no sistema de propriedade da terra, o que foi 
qualificado por lanni como sendo uma das formas de reali
zar a contra-reforma agrária no Brasil Clanni, 1979). 

Vejamos, mais detalhadamente, as principais decorren
cias dessa política fundiária das décadas da ditadura militar, 
que contribuíram decisivamente na criac;ao e orientac;ao do 
fluxo migratório para Rondonia. 

Modemiz~do da Agricultura - Direcionada por urna 
política agrícola que visava prioritariamente atender aos 
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interesses do grande capital industrial, a agricultura brasi
leira passou nas décadas de 70 e 80 por intenso processo de 
modernizac;ao. Este processo materializou-se na implanta-
9ao de máquinas - tratores, colheitadeiras -, e de insumos 
em geral - fertilizantes, adubos químicos, inseticidas. Trata
va-se de um "pacote"-tecnológico que foi denominado por 
muitos autores como verdadeira revoluyéio agrícola. 

Quanto as conseqüencias dessa moderniza9ao, . sobre o 
aumento do número de migrantes, vejamos o caso qo Paraná, 
Estado que expulsou o maior r;iúmero de pessoas na década 
de 70: em 1960, o Estado possuía 5.181 tratores; em 1970, 
18.619 e em 1975, nada menos do que 52.498 tratores. A ·pe
netra9ao das máquinas determinou, entre outras coisas, a 
saída de antigos colonos, arrendatários, os quais, sendo tra
balhadores permanentes, foram substituídos por bóias-frias, 
trabalhadores temporános. 

Expansao e Monocultura - Historicamente, a agricultu
ra brasileira sempre esteve orientada para as monoculturas 
de exporta<;ao: cana-de-ac;úcar, café, trigo, soja. A produc;ao 
de alimentos para o mercado interno, como milho, feijao, 
mandioca e outras, é relegada a segundo plano. A década de 
70 foi marcada pela expansao da monocultura, em prejuízo 
da produ9ao de alimentos básicos. Sendo estes alimentos 
quase que inteiramente produzidos pelas pequenas proprie
dades, a expansao da soja, trigo e gado gera nao apenas 
escassez e encarecimento do custo de vida, mas também a 
expulsa.o de migrantes. 

Vejamos o caso do Paraná: no período de 1970-75, teve sua 
área de lavoura diminuída em 312 mil hectares; em contrapar
tida, a área destinada a soja aumentou nada menos que 
1.219.000 ha <Germer, 1982). Observa-se, assim, urna substitui-
9ao de cultura de exportac;ao: o café deu lugar a soja e ao 
trigo. É importante assinalar que esta mudanva implica pro
funda transforma<;ao nas relavoes de trabalho. 

A cultura da soja nao penetrou de forma espontanea na 
agricultura brasileira. Ela foi uma op~do decidida pela política 
de incentivos :fiscais que lhe foi, e continua sendo, francamente 
favorável. · · 
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Essa orientac;ao, acrescida da elevac;ao dos juros dos 
empréstimos agrícolas, nao só expós os pequenos produto
res a um rápido endividamento, mas o que é pior, promoveu 
a concentra9ao da terra e o latifúndio. Além disso, a monocul
tura quebrou a organizac;ao da produc;ao camponesa carac
terizada pelo equilíbrio entre culturas alimentares, comerci
ais e criac;ao de animais CCNBB, 1987). 

Expanséio da Pecuária - A pecuária se expandiu de bra
c;o dado coma concentrac;ao fundiária. Foi o caso, por exem
plo, dos grandes projetos agropecuários da Amazonia, finan
ciados pelos incentivos fiscais da SUDAM. Os 318 empreen
dimentos aprovados por esse órgao até dezembro de 1972 
introduziram na regiao amazónica cerca de s milhoes de 
cabec;as de gado CFilho, 1973). 

Priorizar o gado em detrimento da lavoura é fato que 
encontra fácil justificativa: criar gado é urna atividade que, 
com reduzidos investimentos e pequenos riscos e com pos
sibilidade de venda no mercado externo, alcanc;a lucros ex-, 
traordinários. E baixíssimo o-número de empregos que a 
pecuária oferece: enquanto nesta atividade um único traba
lhador ocupa 500 ha de terra, é possível criar 20 empregos 
diretos - 5 famílias de agricultores sobre a mesma área, 
com outras alternativas de desenvolvimento CIBASE). 

Pode-se, pois, afirmar que 89°/o da área agrícola culturável 
é mantida inexplorada ou é utilizada abaixo de suas reais 
potencialidades, por parte dos grandes proprietários. Isto 
define, de acordo com o INCRA, o latifúndio por explorac;ao 
(Martins, 1987). 

A combinac;ao entre a pecuária e a progressiva concen
trac;ao de terra substituí o homem pelo boi, a produc;ao de 
alimentos pela pecuária extensiva; com isso, retira-se a ter
ra do pequeno produtor e, utilizando mao-de-obra reduzida, 
provoca-se a migrac;ao em massa para a cidade ou o deslo
camento forc;ado para novas fronteiras agrícolas, como é o 
caso de Rondónia. 

Como se ve, a concentrac;ao da terra é, ao mesmo tempo, 
causa e efeito da expansao da monocultura, da pecuária e 
da modernizac;ao da agricultura. Estabelece-se entre todos 
esses fatores urna correlac;ao tao estreita e forte, urna espé-
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cíe de anel de ac;o. que ocasiona o círculo vicioso provocador 
da migrac;ao em massa. Diante dessa lógica da acumul~ao, 
resta ao trabalhador migrar sem sua família CCNBB, 1987). 

Migra~ao: Urna válvula de escape - Até quando? 

Todos esses fatores fizeram com que para a Amazonia se 
deslocasse o "excedente populacional" expulso pela éstrutu
ra fundiária concentracionista, e por urna política gove.ma
mental de franca opc;ao pela grande empresa e pela proprie
dade capitalista da terra, como acabamos de ver. 

Com isso, os problemas sociais que nao foram resolvidos 
no centro-sul do país, através de urna real e efetiva reforma 
agrária, foram transferidos para a Amazonia, que no dizer de 
Martine "está atualmente refletindo os problemas económicos 
e sociais gerados em outras regioes do país" CMartine, 1987). 

Forc;ar o deslocamento do povo, em vez de resolver as 
questoes sociais locais, · é um hábito muito antigo na história 
do Brasil, onde sempre se jogou coma quantidade de terras 
disponíveis. Por isso se · diz que a fronteira aberta sempre 
teve um papel extremamente importante, funcionando como 
válvula de escape: em vez de realizar a reforma agrária, 
sempre se induziu o povo a sair de sua terra e tentar a vida 
em outro lugar. Com isso, foi possível ao Estado protela:r:. por 
mais de quatro séculos, qualquer mudanc;a significativa na 
estrutura agrária brasileira CCEM, 1983). 

Agora que a última fronteira, a Amazonia, está sendo 
colonizada, resta saber quais serao os novos meios utilizados 
pelo Estado para evitar os conflitos sociais do futuro, pois, 
segundo a revista Veja, "a coloniza<;ao da Amazonia foi a 
alternativa usada pelos militares para evitar urna revolu<;ao 
social no país" <Veja, 1982). 

Migra~ao: um fato político 

De tudo isso, concluímos que a migrac;ao interna no Brasil 
é, antes de mais nada, um fato político, porque cria condi<;oes 
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ideais para a expansáo do sistema capitalista. No caso 
específico da Amazonia, a política de coloniza<;áo dirigida 
que vem sendo implantada, constitui um dos investimentos 
sociais através do qual o Estado procurou legitimar-se, ao 
mesmo tempo que mistificou sua fun<;ao principal: propiciar 
condi<;oes adequadas para a expansao do sistema capitalista 
no país CTurchi. 1980}. 

Nesse sentido, a migra<;áo apresenta-se como urna 
necessidade para que o sistema capitalista seja dinamizado. 
A migra<;ao age, assim, como um processo de marginaliza<;ao, 
que leva a expulsao do povo de suas terras, quer pela estag
na<;ao económica, quer pela mudan<;a dos meios de produ
<;ao no campo, favorecendo a concentra<;ao da terra em 
poucas máos CCEM, 1980). 

Coloniza~ao dirigida 

O processo de ocupa<;ao de Rondónia ocorreu através de 
Projetos Integrados de Coloniza~áo, PIC; Projetos de Assen
tamentos Dirigidos, P AD; Projetos de Assentamento, P A; e 
Projetos de Assentamento Rápido, PAR. A tabela mostra o 
número de projetos, a área em hectares, o ano de criac;ao, 
média de cada parcela e o número previsto de familias. O 
intenso fluxo migratório, entretanto, superou qualquer pre
visao. 

Coloniz~ao do INCRA em Rondonia 
- 1970-1988 

Se olharmos atentamente a localiza~ao destes proje
tos perceberemos que esta.o distribuídos nos diversos muni

' cípios. Qual é o significado disso? Por que nao esta.o todos 
eles numa área contínua de terra? Teria isto algum signifi
cado? 

Segundo Maria Lenita Turchi, isto é fruto de urna estra
tégia a fim de localizar a máo-de-obra para os grandes pro
prietários. Enfim, para o capital. 
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PROJETO SUPER-
FiCIE HA 

PIC OURO PRETO 512.585 

PIC SIDNEY GRIÁO 60.000 

PIC Jl-PARANÁ 486.137 

PIC PAULO ASSIS RIB. 293.580 

PIC PADRE A. ROHL 407.219 

PAD MAL. DUTRA 494.661 

PAR BURAREIRO 304.925 

PA URUPÁ 75.460 

PA MACHADINHO 382.940 

PA COJUBIM 204.395 

PA BOM PRINCIPIO 190.000 

PAR GLEBA G 33.944 . ' 
PAR BR-364 921.487 

PAR GLEBA JACUDÁ 620.880 

SOLO. DA BORRACHA -

PA SÁO FBJPE C*) 19.100 

PA VITÓRIA DA UNIAO C*) 21.027 

PA VALE DO JAMARY e•> 12.000 

PA D'JARU UARU C*) 21.000 

PARIO P. CANDEIAS C*) 33.000 

PA PYRINEOS C*) 5.261 

PA ZEFERINO (*) 7.545 

PA T ANCREDO NEVES C*) 33.000 

PA IT APIREMA (*) 6.345 

PA JATUARANA C*) 41.530 

PA VERDE SERINGAL C*) 14.900 

PA MARCOS FREIRE C*) 11.052 

PA BUAITI C*) 25.000 

TOTAL 5.893.793 

(*) Projetos de Refonna Agrária em exec~o 
(**) Capacidade de assentamento 
PIC - Projeto de lntegrac¡áo e Coloniza~o 
PAD -Projeto de Assentamento Dirigido 
PA - Projeto de Assentamento 
PAR - Projeto de Assentamento Rápido 

CRIA<;ÁO PARCELA FAMÍUAS 
ANO Mt:OIA HA ASSENTADAS 

1970 100 5.162 

1971 100 638 

1972 100 4.756 

1973 100 3.353 

1975 100 3.786 

1975 100 4.767 

1975 100 a 250 1.640 

1981 30 1.246 

1982 42 2.836 

1984 40 501 

1984 65 797 

1982 so 1.200 

1980 50 12.213 

1982 50 2.587 

- Variável 1.939 

1986 - 409 (") 

1986 - 400 (**) 

1986 - 240 (**) 

1986 - 552 (**) 

1986 - 526 (**) 

1987 - 175 (**) 

1987 - 237) (") 

1987 - 1.010 (**) 

1987 - 211 (**) 

1988 - 690 (**) 

1988 - 370 (**) 

1988 - 300 (**) 

1988 - 818 (**) 

56.800 

Fonte: INCRA, 1988 e 1989: MIRAD, 1989 
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Estratégias para ocupa~o 

Existem basicamente tres maneiras de ocupar urna re
giao de fronteira agrícola: 

Implantar grandes fazendas em plena selva 

Esta forma, porém, dada a existencia de grandes áreas 
desocupadas nas imediru;6es, nao é recomendável, pois a máo
-de-obra trazida para a regiao, para este fi.m, abandonarla a 
área e ocuparla as áreas vizinhas desocupadas, a fi.m de tra
balhar para si. 

Regime de escravidiio 

Outra forma seria a de comprar trabalhadores e mante
-los em regime de escravidao. Embora ilegal, este sistema de 
ocupa<;ao tem sido bastante usado, sobretudo em Rondónia. 
lsto, porém, além de ser muito oneroso fi.nanceiramente, pois 
deve-se manter esses escravos e vigiá-los, há também o alto 
custo político: "pega mal se for descoberto". 

Para o capitalista, o mais interessante é que haja um exérci
to de máo-de-obra de reserva que se sustente por si, em pe
quenas propriedades familiares que atuam nao SÓ produzindo 
a subsistencia de mao-de-obra, mas que barateie a mesma. 

Coloniza~iio 

O que o sistema quer com as familias de migrantes é que 
elas preparem o terreno para as futuras empresas agrope
cuárias. 

Os migrantes enfrentam doen9as e a total falta de infra
-estrutura. Mais tarde, quando sobrar mao-de-obra, eles se

, rao requisitados para trabalhar nestas empresas. O fato 
destas famílias produzirem para si a sua subsistencia permi
te que lhes seja pago um salário inferior ao necessário. 

A coloniza<;ao de Rondónia, nos moldes como se deu, visa 
fornecer máo-de-obra para as agroempresas. Em vez de ex
tensas áreas de assentamento e extensas áreas para grandes 
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projetos, foram intercalados projetos de assentamento em meio 
as áreas destinadas as empresas agropecuárias ou fazendas. 

Inicialmente o governo faz pequenos investimentos para 
garantir essa mao-de-obra, como: estradas, escolas etc. Mas 
seu objetivo último é garantir a mao-de-obra para o capita
lismo que se implantará. Este é o objetivo último de se des
locar tantas familias de migrantes para Rondónia. 

Naturalmente, em Rondónia, optou-se pela estratégia da 
colonizac;OO porque esta propicia náo só a criru;ao de.bolsoes 
de subsistencia de mao-de-obra na regiao, como também o 
barateamento do custo da mesma. Fica evidente que o modelo 
fisico de ocupac;ao proposto para o Território de Rondónia c~ns
titui-se num magnífico exemplo d.e tentativa oficial de formar 
núcleos de pequenos produtores destinados a se autopro .. 
duzirem como for<;a de trabalho para a empresa agropecuária. 

Características dos migrantes 

Segundo pesquisas realizadas pelo CEP AMI, a grande 
maioria dos migrantes sao casados, 75°/o, e essas famílias sao 
jovens, 40o/o tem de 20 a 35 anos; há 18°/o de analfabetos, 
sendo que 65°/o sabem escrever apenas o próprio nome. Sao 
semi-analfabetos 85°/o deles. 

Origem - Estado de nascimento dos país 

ESTADO PAi % ESTADO MÁE % 

MG 28,08 MG 27,43 
PR 13, 18 PR 15,21 
SP 10,98 SP 11,09 
ES 10,66 ES 10,98 
BA 7,02 BA 5,30 
RS 4,71 RS 4,44 
CE 3,21 PE 2,67 
se 3,05 se 2,51 
PE 2,67 CE 2,46 
GO 2,35 GO 2,25 
OUT ROS 14,09 OUTROS 15,66 

TOTAL 100 TOTAL 100 

Fonte: CEPAMI - Pesquisa. 1988. 
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Pode-se constatar que a maioria dos migrantes nasceu 
em Minas Gerais, Paraná, Sao Paulo e Espírito Santo. Há 
urna pequena diferenc;a entre o número de homens e mullie
res nascidos no Nordeste. Provavelmente os rapazes migra
ram do Nordeste e Centro-Oeste em maior número que as 
moc;as, isto é, os país permitiam facilmente a um filho ho
mem partir, mas o mesmo nao acontecia com relac;ao as 
filhas. 

Constata-se que poucos, por exemplo, sao naturais do 
Mato Grosso, ao passo que. como se ve no quadro abaixo, 
tanto Mato Grosso do Norte como do Sul, ocupam lugares de 
destaque no fomecimento de migrantes para o Estado de 
Rondónia. Ambos sao Estados de passagem dos migrantes. 
Muitos aí fizeram urna das etapas migratórias. 

PESQUISA CEPAMI 1988 PESQUISA CEPAMI 1990 

ESTADO % ESTADO % 

Paraná 37.40 Rondónia 32,60 
Mato Grosso 15,70 Paraná 18.50 
Espirito Santo 10.80 Sáo Paulo 10,00 
Minas Gerais 8.73 Minas Gerais 9,00 
Mato G. do Sul 6,69 Espirito Santo 6.15 
Sáo Paulo 5,78 Mato Grosso 6,90 
Goiás 3.00 Mato G. do Sul 2.35 
Rondónia 2.30 Acre 0,30 
Bahia 1.33 Outros 15.20 
Pará 1.12 

1 

Out ros 7, 13 

TOTAL 100 TOTAL 100 

Fonte: CEPAMI 

Procedencia 

, O quadro acima nos permite tecer várias consideray6es 
importantes: 

Podemos confirmar o que foi dito sobre a regiao. Basta 
urna gera.Qao para que recomece a expulsa.o de pequenos 
agricultores nas atuais circunstancias. 

174 

Na pesquisa que o CEP AMi realizou em 1988 sobre a 
proveniencia dos migrantes, destacava-se o Paraná com 
37,40°/o. A pesquisa de 1990 revela que a maior migra<;ao está 
ocorrendo dentro do próprio Estado de Rondónia. Segundo 
o trabalho realizado pelo Centro, em final de 1987, provi
nham de Rondónia apenas 2,30°/o. Atualmente, das familias 
que migraram, qua.se 33°/o o fazem dentro do próprio Estado. 

Confirma-se um processo de atra9ao e expulsao de 
migrantes que no Vale do Rio Uruguai, divisa entre Santa 
Catarina e Río Grande do Sul, durou 100 anos e no Paraná, 
30 anos. Rondonia passou de área de atra<;ao para a de ex
pulsao em apenas 10 anos. 

A tabela abaixo mostra com dados quando foi que mais 
chegaram migrantes. Aliás, ela confirma os dados 'relativos 
a procedencia que as pesquisas do CEP AMI revelam. 

NÚMERO DE MIGRANTES COM DESTINO· A RONDÓNIA SEGUNDO OS ESTA
DOS DE PROCEDtNCIA E ACUMULADO ANUAL ENTRE OS ANOS DE 1979 E 
1989 

p~ 1979 1980 1981 1982 ' 1983 1984 1985 1986 1987 1998 1989 

PARANÁ 13.772 19.143 13.754 10.588 22.816 28.275 36.305 49.850 23.375 8 .220 
MATOGROSSO 8 .564 8 .598 8.787 8.465 10.732 13.703 20.419 20.124 12.422 8 .084 
MATO G. SUL 3.318 4 .821 4.532 3.507 6.365 6.989 9 .584 10.847 5.559 2.487 
SÁO PAULO 2.317 3.317 5.597 5.836 9.466 13.088 17.026 14.791 9 .192 5.165 
ESPiArro SANTO 2.030 2.740 3.347 3.493 6.029 6 .709 13.713 14.019 12.941 5.862 
MINAS GEAAIS 1.523 2.723 2.705 7.251 9.407 10.460 18.255 17.015 9.266 4 .306 
GOIÁS 1.250 1.694 2.014 3 .640 3.991 4.162 6.434 6 .532 4 .074 3.086 
CEARÁ 699 475 941 1.048 2.113 1.872 3.039 3 .471 3.414 1.957 
BAHIA 622 985 1.056 1.746 3.664 4.198 5.587 6.143 6.891 2.372 
AMAZONAS - - 7.125 4 .072 3.264 3.542 2.490 2. 179 952 2 
PARA - - 2.552 1.538 2.715 1.439 1.746 1.539 1. 141 926 
OUTROS 2.696 4 .703 7.808 6.872 12.161 11 .418 17.023 19.379 14.427 9 .-483 

TOTAL 36.791 49.205 60.218 58.052 92.723 105.855 51 .621 165.899 103.654 51 .950 76.034 

Fonte: NURE/SEPL.AN/SETRAPS/CEPROAD/SIMl-RONOÓNIA 

Popul~o x Migrantes 

Com fluxos migratórios tao intenso's, é claro que a popu
la9ao do Estado cresceu muito. A taxa de crescimento na 
década de 80 foi de 16, l 0/o. Hojea média de crescimento no 
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Brasil é de 2º/o. Vejamos os dados relativos a populac;ao do 
Estado e ao número de migrantes. 

ANO POPULA<;ÁO DO ESTADO Nº DE MlGRANTES 

1950 
1960 
1970 
1976 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

36.935 
70.783 

111.064 
352.900 
419.643 
493.000 
572.000 
674.000 
770.000 
870.000 

1.040.000 
1.300.000 

· 1.500.000 
? 
? 

1.130.400 

Fontes: - NURE/SEPLAN/SETRAPS/CEPRO/SIMI - RondOnia. 
- CEPAMI - Pesquisa 1990. 

.. 
36.791 
42.205 
60.218 
58.052 
92.723 

105.855 
151.621 
165.899 
103.654 
51.950 
76.034 

23.000 (?) 

- Mílton Santos. in: Relatóño da SPLAN/ RO. mar~ de 1979. 

A 

Exodo rural 

Como dissemos acima, o processo da passagem de área 
de atra9ao para área de expulsao de migrantes, em Rondonia, 
durou 10 anos. Atualmente há um processo de retorno de 

· migrantes. Isto veremos nos próximos itens. Anterior a este, 
houve urn processo, ainda em curso, de exodo rural. 

Segundo estudos realizados pela CEP AMI, a venda dos 
lotes se dá pelas razoes que seguem CCEPAMI, 1988). 

, A venda dos lotes 

Sao do conhecimento de todos as ~6es que se fazem 
a.os migrantes: que sao vagabundos, que nao se fixam e que a 
maioria dos parceleiros já vendeu os lotes que recebeu do 
INCRA. 
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Nos encontros de migrantes, realizados em 1987 e 1988, 
ao se levantar o problema, os migr~ntes reconheceram ser 
verdade, mas apontaram os seguintes motivos que os obri
gam a se desfazer dos lotes: 

Tratamento de sciúde - Muitas famílias sao obrigadas a 
vender os lotes para se tratar da malária ou fazer urna ope
ra9ao, por exemplo. 

Falta de estradas - Efetivamente muitas famílias rece
bem lotes, que as vezes esta.o a quarenta ou mais quilóme
tros dentro da mata. Ao migrante restam duas alternativas: 
abandonar o lote ou passá-lo adiante para outro companh.ei
ro que, provavelmente, ao ver que a estrada nao será aberta 
logo, fará o mesmo. 

Saldar financiamentos bancários - Há alguns anos, houve 
um· financiamento bancárjo para o plantío do cacau. Tanto em 
Jaro como em Ariquemes, muitas farru1ias de migrantes opta
ram por financiar o seu plantío de cacau. Hoje, em Jaro, há 
linhas onde 30°/o dos parceleiros estao vendendo o seu lote 
para pagar o banco, pois os juros só fazem crescer a dívida 
inicial. 

Pre<;o dos produtos - Há urna enorme despropor9ao entre 
o que o lavrador ganha com o seu produto e o que ele gasta 
para adquirir os produtos industrializados. 

PRODUTO 

1 kg de café 
1 fardo ac;úcar 
1 lata de óleo 

1986 

40,00 
120,00 

12,00 

1987 

15,00 
550,00 

55,00 

* Dados relativos ao mes de marc;o de 1988. 

1988 

60,00 
1.650,00 

87,00 

AUMENTO o/o 

50 
1.400 

720 

Poderíamos analisar o prec;o de outros produtos também, 
mas o quadro pode nos dar urna idéia d~ situac;ao do lavrador. 

O quilo de café que o lavrador vendía em 1986 por qua
renta cruzados em dois anos teve um aumento de apenas 
50º/o; já o fardo de a9úcar que ele adquiriu no comércio, no 
mesmo período, aumentou 1.400º/o. É possível fixar o homem 
no campo desta forma? Qual é o apoio que o parceleiro está 
recebendo do governo? 
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Diante disto. resta urna pergunta: Se as expectativas foram 
frustradas também em Rondónia, para onde irao, entao, os 
migran tes? 

O exodo rural faz com que ocorra em Rondónia um fenó
meno próprio dos locais de ocupru;ao antiga . Apesar do maci
<;o fluxo migratório em busca de terra. já em 1980 a popula<;ao 
rural e a urbana praticamente se equiparavam. Atualmente a 
popula<;ao urbana é mais numerosa , mas ainda nao foram 
divulgados os dados do Censo. 

Rondonia: popula~ao rural e urbana 

ANO 

1950 
1960 
1970 
1980 

POPULA<;Aq RURAL 

23.119 
36.606 
51.500 

267.940 

POPULA<;AOURBANA 

13.816 
30.935 
59.564 

235.212 

Fonte: IBGE - VI, VII; VIII e IX Recenseamentos Gerais. 

Retorno 

TOTAL 

36.935 
70.232 

111.064 
503.142 

A cada ano que passa tornam-se cada vez mais difíce is 
as condi<;oes de vida de milhares de famílias de migrantes 
que para cá vieram em busca de urna vida melhor, mais 
digna e com menos soñimento. Isto pode ser demonstrado 
através de vários indicadores sociais e alguns dados. 

Segundo pesquisa realizada pelo CEP AMI, junto as Se
cretarias da Fazenda dos municípios do Estado de Rondónia, 
órgao que emite as licen<;as de mudan<;as para fora do Esta
do, saem, em média, duas familias por dia em cada municí
pio do Estado. A rigor, isto equivaleria a 82.500 pessoas por 
ano que estao retornando aos seus lugares de procedencia. 

O sonho de melhores dias, ou de conseguir um peda<;o 
de terra, aos poucos vai acabando. Migrara para os locais de 
procedencia lavradores, diaristas, operários, professores, 
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bancários e profissionais liberais, como médicos, dentistas, 
advogados e engenheiros. 

Eldorado ou fim ·da linha? 

As familias de migrantes encontraram em Rondónia enor
mes dificuldades. Acostumadas em outras regioes, derru
bam urna área aqui e alguns anos depois esiá toda 
encapoeirada devido ao calor e a umidade, faltam créditos, 
a maioria dos colonos nao tem condi<;oes de trabalhar com 
as culturas permanentes seja pelo investimento que exigem, 
sej a pela demora em ter retorno. 

Grande parte dos colonos está fadada a servir de mao
-de-obra e por isso concentra-se na periferia das cidades. 

Há problemas também relativos a comercializa<;ao; faltam 
estradas e os grandes centros consumidores estelo muito dis
tantes.Encontrara-se a.qui os mesmos problemas económicos 
e sociais gerados em outras regioes do país, com a agravante 
de o Estado ter sido colonizado apenas em uma década. 

Neste sentido é muito esclarecedor o texto de George Mar
tine: 

.. Apesar de maior esfon;o já. feito no Brasil para redistribuir a 
terra a pequenos produtores e viabilizar urna agricultura co
mercial nesse Estado, o que se observa nas pesquisas citadas 
é a reproduQáo das transformaQóes e disfunQOeS ocorridas em 
outras regioos do país, com alguns agravantes sérios. 
Em primeiro lugar, as pesquisas de campo realizadas em dis
tintos momentos refletem corretamente a reduc;i.o progressi
va no tamanho dos lotes concedidos aos colonos pelo govemo 
desde 1970 até boje. Em si mesmo, essa redu<;áo náo parece 
ter sido muito prejudicial aos colonos, pois a capa.cidade re
duzida de desmatamento e de produ<;&o dos colonos é farta
mente documentada nas diversas pesquisas. De fato, na ma.io
ria dos casos, a área efetivamente desmatada é pequena e a 
área plantada menor ainda. <O Censo Agropecuário réssalta 
este fe.to de forma dramática ao mostrar que, dos 74.460 esta
belecimentos agropecuários com lavouras em 1985, 76% ti
nham urna área de cultivo inferior a 20 hectares; em 73% do 
total de estabelecimentos, a área de lavoura variava entre 2 a 
10 ha.> Numa síntese estilizada das informac;:óes provenientes 
das pesquisas, surge o seguinte quadro: o colono chega, co-
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met;a a. fazer o desmatamento para. plantar arroz. milho. fei
jao ou mandioca em 2 ou 3 hectares. Com tres ou quatro anos. 
se o colono tiver conseguido ficar no lote apesar dos proble
mas de saúde, da falta de infra-estrutura, do isolamento etc., 
ele terá conseguido desmatar 10 a 15 hectares. Só que, nessa 
altura, as primeiras áreas desmatadas já tenlo perdido a fer
tilidade natural do solo e virado capoeira ou, na melhor das 
circunstancias. "pasto". A área de "pastagem" cresce rapida
mente pois é a forma encontrada pelo colono para adiar a 
perda total das áreas desmatadas. Entretanto, poucos colonos 
tem gado; conseqüentemente, a distin<;áo entre pastagem e 
capoeira se torna muito frágil. As áreas cobertas por matas, 
pasta.gens e capoeiras envolvem qua.se 90% da área dos lotes. 

Nessa visao resumida, também se destacam as dificulda.des 
relacionadas coma produ<;áo, armazenamento e escoa.mento 
que, de acordo com as pesquisas citadas, se repetem de pro
jeto em projeto. Faltam créditos, assistencia técnica, estradas, 
armazéns etc. Os colonos, a grande maioria dos qua.is no 
Nordeste ou Sudeste, mas provindos do Paraná, Mato Grosso 

. e Mato Grosso do Sul, nao tem conhecimentos ou experiencia 
prática que se apliquem a agricultura da regiao. Considera-se 
até que alguma experiencia de agricultura na regiáo é mais 
importante do que urna vida inteira de agricultor no Centro
-Sul. 

A produ<;á.o de culturas permanentes é vista pelos técnicos e 
pelos colonos como a grande salva<;iio-em-potencial para a 
agricultura de Rondónia; mas a grande maioria dos colonos 
náo tem acesso a conhecimentos, fina.nciamentos, infra.-estru
tura e má.o-de-obra que lhes permitam fazer o necessário 
investimento para plantar essas culturas e, posteriormente, 
evitar a perda da fertilida.de do solo. Conseqüentemente, as 
culturas ma.is difundidas continua.ro sendo de lavoura branca. 
Como o escoamento é difícil, a maior parte da lavoura é de 
subsistencia. A formru;ao de pasta.gens visando eventual reba
nho próprio ou o aluguel do pasto é urna outra promessa, mas 
poucos conseguem realizá-la. 

Em suma, a recente experiencia agrícola de Rondónia ná.o 
permite vislumbrar urna expansá.o macit;a da absor~ de 
pequenos produtores, nem mesmo a ma.nuten~ dos atuais 
colonos nos projetos de colonizru;áo. As áreas disponíveis para 
a efetivru;ao de novos projetos sá.o cada vez ma.is insignifican
tes em relru;ao a.o tamanho da demanda de terra por parte de 
pequenos produtores já instalados. As dificuldades de sobre
vivencia sá.o enormes. O que dizer das possibilidades de se 
transformarem em produtores capitalizados, produzindo para 
o mercado? As mesmas condi~s que penaliram a pequena 
produ~ em áreas tradicionais se recriam em áreas de fron
teira com alguns agravantes adicionais. 

Nessas condic;oos, a venda dos direitos adquiridos sobre um 
lote se transforma. freqüentemente, na melhor opc;So de uti-

liza.<;00 dos fatores a disposi~ do colono. Essa transferencia 
da proprieda.de do lote pode ocorrer em fun~ de urna sim
ples troca - para um trata.mento de malária, urnas passa
gens, a promessa de um terreno em outra área de fronteira 
avan<;ada etc. Quando a venda ocorre em terras boas. nas 
adjacencias .da BR, pode até redundar numa capitalizru;á.o 
significativa para o colono" CMartini, 1987). 

Perspectivas para o futuro? 

Os vários tipos e fontes de informa96es discutidas a.qui 
conformam urna previsao bastante negativa das condi96es de 
absor9ao e reten9ao de pequenos produtores em Rondónia e, 
por extensa.o, em outras regióes amazónicas. Incapacitados 
por. falta de recursos, infra-estrutura, condiQ<)es do solo, de 
clima, de meio ambiente e~transformados em produtores capi
talizados, os colonos parecem estar fa.dados a engrossar as 
fileiras da mao-de-obra disponível para utiliza.QOO nas médias 
e grandes empresas agrícolas ou as correntes migratórias 
destinadas a Noves Eldorados cada vez mais dificeis de encon
trar OU, mais provavelmente, a periferia urbana das médias e 
grandes cidades. 

Nessa perspectiva, haveria, a curto e médio prazo, uma 
tendencia a concentrru;:ao da propriedad.e da terra na atual 
fronteira e a urna maior utiliza9ao de mao-de-obra assalaria
da. Os dados do Censo Agropecuário nao apresentam clara
mente essas tendencias a concentra9ao fundiária pela sim
ples razao de que a distribui9ao de pequenos lotes a colonos 
em terras devolutas ou latifúndios anteriormente inapro
veitados, desconcentra - pelo menos para fins estatísticos 
- mais rapidamente do que a reconcentra.ya.o de pequenos 
lotes em unidades maiores. 

Seja como for, nem as perspectivas para as propriedades 
médias e grandes parecem muito promissoras em Rondónia 
e adjacencias. No passado, esses estabelecimentos lucraram 
enormemente com uma variedade de subsídios diretos e in
diretos. O maior destes, sem dúvida, foi o recebimento de 
urna terra a pre~s simbólicos. Mas vários outros gastos, em 
construc;ao de infra-estrutura, isen96es, a5sisténcia técnica, 
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créditos, transportes, armazéns etc., também teriam de ser 
contabilizados. Urna vez retirado esse elenco de subsídios. o 
problema fundamental do acesso ao mercado necessariamen
te se tornará mais transparente. Tendo em vista os custos de 
transporte, nao há como a regiao amazónica competir com 
as terras mais férteis do Centro-Sul sem incentivos e subsí
dios governamentais. As culturas perenes sao tidas como a 
salvac;ao de Rondónia, mas, se nao houver urna reorienta<;ao 
fundamental da questao de transportes Cprocessamento lo
cal, transporte fluvial até o porto de Belém, e exportac;ao), 
nao se pode imaginar como a produc;ao de Rondónia virá a 
competir coma de áreas agrícolas mais ricas e mais próxi
mas dos mercados consumidores. 

Os problemas de distancia e transporte parecem ser 
cruciais para a resoluc;ao da própria questao tecnológica na 
agricultura amazonense. Até aquí, nao há dúvida de que o 
pacote tecnológico disponível para a agricultura em grande 
escala é a derivac;ao e adaptac;ao do pacote da Revolu9ao 
Verde. O principaL problema, segundo Osório de Almeida, 
para o aproveitamento agrícola da Amazonia, nao é físico, 
mas químico. As terras amazónicas sao, em geral, muito 
ácidas; entretanto, a correc;áo química, devido aos custos de 
transporte. é proibitiva. Portanto, é importante aumentar a 
pesquisa de campo sobre a tecnología apropriada aos trópi
cos úmidos em geral, e a Amazonia em particular. 

' 

Embora alguns produtos típicos da regiao Cpimenta do 
reino, guaraná) tenham tido éxito, nao se pode vislumbrar a 
generalizac;ao desse tipo de exemplo em grande escala, de 
modo a fortalecer a capacidade de absorver grandes contin
gentes de produtores. Paradoxalmente, as culturas que. pelo 
menos teoricamente, teriam mais condic;oes de florescer na 
regiao, seriam aquelas básicas, destinadas ao abastecimento 
da própria regiao. Até hoje, grande parte dos alimentos 
consumidos na regiao é importada do Centro-Su!, sendo o 
transporte feíto até por aviao. 

Tendo em vista a precariedade do sistema de abasteci
mento da regiao amazónica, parecerla razoável sustentar a 
idéia de urna melhor organizac;ao desse sistema. O pequeno 
produtor poderla ter uma func;ao importante na viabilizac;áo 
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do mesmo. Entretanto, os limites de expansao da produc;ao 
agrícola nesse sistema sao claramente fixados pelo tamanho 
da populac;ao urbana que dispoe de renda para comprar esses 
produtos. Cidades inchadas pela chegada constante de 
migrantes expulsos das áreas agrícolas, vivendo de biscates 
e na marginalidade, nao constituem mercados capazes de 
sustentar o aumento significativo da produ<;ao agrícola. 

De certa forma, o que se verifica atualmente é um ciclo 
vicioso em que os pequenos produtores chegam nas regioos de 
fronteira em grande número buscando terra e formas de sus
tentac;ao no campo. Nao encontrando essas formas e esbarran
do no fechamento progressivo da fronteira, esses migrantes 
desembocam nas cidades em busca de refúgio, enquanto espe
ram urna chance de retornar ao campo. Como essa oportuni
dade nao se materializa, milhares de migrantes acabam se 
radicando na periferia de todas as cidades amazónicas, fazen
do com que estas cresc;am em ritmos cada vez mais acelera
dos. Mas o poder de compra ou de barganha desses contin
gentes é táo pequeno que nao chega a representar um estímu
lo a produc;ao da agricultura de qualquer forma ou tamanho. 

Esta situac;ii.o explica a progressiva urbanizac;ao do cresci
mento da fronteira. A regiao amazónica está atualmente refle
tindo os problemas económicos e sociais gerados em outras 

; 

regioes do país. E bem verdade que o aumento da migrac;ao 
para essa regiao foi, em grande parte, provocado por planos 
mirabolantes e pela propaganda irresponsável a eles atrela
dos. Mas, na verdad.e, a migrac;ao que se dirigiu para a Amazo
nia rural ou urbana é ínfima, comparada com aquela que se 
destinou aos maiores centros urbanos do Centro-Sul. O ponto 
essencial a reter é que ambos os tipos de fluxos foram provo
cados pela mesma ordem de fatores: urna transformac;ao pro
funda na organizac;áo social da produc;áo agrícola, provocada 
por instrumentos e políti~ oficiais, e a especulac;áo desenfre
ada sobre a terra, acoplada a essa transform~. 

Para reverter esse processo e quebrar o ciclo vicioso que 
impera atualmente na regiáo amazónic~, é evidente que será 
necessárlo discutir questoes muito mais profundas do que o 
tipo de tecnología apropriado para o Trópico Semi-Úmido. 
Será necessárlo discutir problemas que envolvem nao tanto 
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o que e como produzir, mas em fun9ao do que e de quem a 
estrutura de produ9ao agrícola deve ser reformulada. A in
trodu9ao do pacote tecnológico da Revolu9ao Verde no Bra
sil ressaltou, mais urna vez, que a tecnologia nao é neutra 
nem isenta. A forma em que foi e stimulada a introduc;ao 
desse pacote no Brasil beneficiou urna escala de produ9ao 
maior, urn estrato de produtores maiores e, paralelamente, 
a especula9ao desenfreada com a terra. Tudo isso resultou 
na reduc;ao de emprego, no exodo rural e na deteriorac;ao 
das condi96es de vida nas cidades. A própria fronteira sen
tiu diretamente os impactos dessa transformac;ao e , em con
seqüencia dela, fechou os espac;os para o pequeno produtor. 
Esta experiencia ressalta que, ao se discutir as alternativas 

; 

tecnológicas para o Trópico-Semi-Umido, a primeira pergun-
ta a responder é - alternativas para quem? CMartine, 1987). 

Consider~oes finais sobre a migr~o em Rondonia 

Rondónia atraiu 938.211 migrantes na década de 80, mas 
a popula<;ao diminuiu 30°/o. 

Segundo o Censo de 1990, o Estado de Rondónia conta com 
urna popula<;ao de 1.130.400 habitantes. As previsoes indica
vam, porém, que a popula<;ao atingiria a cifra de 1.595.246 
habitantes. Isto indica que 30°/o da populac;ao deixou o Estado. 

Dados do CEP AMI confirmam tendencias da migra9ao. 

O Centro de Estudos e de Pastoral dos Migrantes de Ji
-Paraná. Rondónia, tem acompanhado o fluxo migratório para 
o Estado e há dois anos vem divulgando dados que mostram 
urna tendencia crescente de retorno dos migrantes aos lo
cais de procedencia. 

O Censo de 1980 mostrou que Rondónia tinha uma popu
lavao de 493.000 habitantes. Se a essa cifra somarmos o eres-

' cimento demográfico de 3°/o, teremos mais 170.000 novos habi
tantes. A popul~ do Brasil cresce a 2°/o ao ano. Rondonia. 
pelo perfil das familias Cnwnerosas>, certamente tem um cres
cimento no mínimo de 3 °/o ao ano. Ocorre, porém. que ao cres
cimento demográfico de 3 °/o da populavao de 1980 deve-se 
acrescentar o volumoso fluxo migratório. Daí ternos: 
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- Populac;ao de Rondónia em 1980: 493.000 
- Crescimento demográfico 3°/o: 170.000 
- Migrantes recebidos na década 

de 80: 938.211 

TOTAL 1.601.211 

A popu lac;ao de Rondónia deveria ser , portanto, 1.579.111 
habitantes. Onde estao os 448.711 habitantes que faltam? 

Migr~ao de retorno 

O CEP AMI fez urna pesquisa junto as SEF AZs do Estado 
e constatou que estavam retornando em média duas famílias 
por dia de cada município. ou seja, 82.000 pessoas por ano. 
Isto considerando aqueles que solicitam licen<;a para mu
danc;as junto as SEF AZS. Se considerarmos também os que 
retornam de carro particular ou de ónibus. sem pedir licen
c;a a SEF AZ, te remos urna cifra superior a 100.000. 

Concluímos que. na década de 80, 30°/o da popula<;ao de 
Rondónia deixaram o Estado. Essa diminuiQao da popul~áo 
ocorreu nao obstante ter sido na década de 80 que o Estado 
mais recebeu migrantes. nada menos que 938.211. 

ANO 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

TOTAL 

N° DE MIGRANTES RECEBIDOS POR RO 

49.205 
60.218 
58.052 
92.723 

105.723 
151.621 
165.899 
103.654 

51 .950 
76.034 
23.000 

938.211 

Fonte: - NURE/SEPlAM/SETRAPS/CEPRORD/SIMI - RondOnia. 
- IBGE - Censo de 1990. 
- CEPAMI - Pesquisa 1990 junto as Secretarias da Fazenda·do Estado de RondOnia. 
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EVOLU<;ÁO DA POPULA<;ÁO RESIDENTE E T AXA GEOMÉTRICA DE INCRE
MENTO ANUAL DA POPULA<;ÁO. SEGUNDO MUNICÍPIOS E TERRITÓRIO -
1970/ 1980 

MUNICÍPIOS 1970 % 1980 % TAXA GEOM. 
No5 ABSOLUTOS NoS ABSOLUTOS INCREMENTO 

Ariquemes 7.592 6,7 53.489 10.9 21.6 
Cacoal 1.193 1.1 67.243 13.6 49,7 

Guajará-Mirim 24.247 21,3 34.814 7 .1 3,7 

Ji-Paraná 8.904 7,8 122.124 24,8 29.9 
Pimenta Bueno 2.624 2,3 30.072 6 , 1 27.6 
Porto Velho 64.522 56,8 134.621 27.3 7,6 

Vilhena 4.597 4,0 60.381 10.2 27.0 
Rondónia 113.679 100.0 492.744 

1 ºº·º 15,8 

Fonte: Dados Preliminares do Censo Demográfico - 1980. 

Popula~ao de Rondonia 

ANOS 

MUNICIPIOS 1970 1980 

ESTADO DE RONDÓNIA 113.679 492.744 

GUA.JARÁ-MIRIM 24.274 34.814 

Jl-PARANÁ 8.904 122.124 

VILHENA 4.597 60.381 

PORTO VELHO 64.522 131.621 

... Previsáo do IBGE 
- Popula~áo de Rondónia 1980: 493.000 
- Crescimento demográfico 3%: 170.000 
'" Migrantes na década de 80: 938.21 1 

TOTAL PREVISTO 1.601.211 -
TOTAL REAL 1.130.400 

** Cálculos do CEPAMI 
Fontes: NURE/SEPl.AN/SETRAPS/CEPRORA/SIMI - Rondónia 

IBGE - Censo 1980/1990 
CEPAMI - Pesquisas junto as SEFAZs - RO - 1990 
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1990 

Prevista: 1.595.264* 
Real: 1.130.400 

32.530 

97.710 

39.260 

286.400 

Fica evidenciado que a popula<=ao migrante, em sua maio
ria, nao se fixou em Rondónia e nem há perspectivas de que 
is-to aconte<;a. Os dados mostram isto de maneira contunden-
te. 

O município de Ji-Paraná, que de 1970 a 1980 cresceu a 
urna taxa demográfica de 29,9º/o, na década de 80 viu sua 
populayao diminuir de 122 mil habitantes para 97 mil; Vilhena 
cresceu naque le período a urna taxa geométrica de 27º/o, 
enquanto na década passada. viu sua popula<;ao dimínuir de 
60 mil para 39 mil habitantes. 

A capital, Porto Velho, continuou a crescer, pois repre
senta urna alternativa para os qµe nao querem retomar aos 
locais de procedencia. 
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lntrodu~o 

O Estado de Rondonia precisa gerar mais energía se 
quiser continuar crescendo. Sabemos também que há diver
sas formas de energia que podem ser aproveitadas .. Entre
tanto, nem sempre se optou pelas mais viáveis, e nunca o 
povo foi consultado sobre a conveniencia ou nao de se cons
truir barragens na regiao. Ao povo sempre coube trabalhar 
e nao questionar decisoes que vem de cima. 

Por ocasiao do encentro de Pastoral de Barragens reali
zado entre 17 a 20 de dezembro de 1980, na Bahía, assim se 
manifestaram os técnicos do governo a respeito da constru
<;ao de hidrelétricas: · , 

·o povo é para trabalhar e nunca decidir/ o povo está bem, 
nunca reclamou/ devemos parabenizar as companhias pelo 
seu carinho para com o povo/ nunca fizemos de urna família 
inundada, pobre/ somos inflacionários pois pagamos mais do 
que o povo merece/ riossa meta é produzir muito e por pes
soas capacitadas/ os sindicatos perturbam nossa ~/ prepa
ramos agricultores e líderes 8. nossa maneira/ o povo nao 
sabe de nada/ devemos nos parabenizar, pois náo ternos pro
blemas de indeniza.<;oes/ nossas barragens e ru;udes vao au
mentar as divisas económicas do Brasil/ se voces nao sabem, 
nós o sabemos, o Brasil precisa exportar/ periodicamente 
provocamos enchentes artificiais para retirar os agricultores 
que esta.o plantando As margens dos lagos; assim eles saem e 
nao se estabelecem ali/ a. lgreja. e os sindicatos deveriam nos 
a.judar/ antiga.mente era bem pior, agora estamos melhoran
do o nível de vida do povo'". 

Diante de toda essa "sabedoria técnica", nos cabe per
guntar a quem servirá toda a energia que está e estará sen
do gerada. Muito pouca gente sabe quais sao as reais inten
<;oes do nosso govemo em rela<;áo a estes projetos hidrelé
tricos. Sobretudo, o povo nao é informado sobre o que acon
tece dentro e fora dos canteiros de obras de todas as hidre
létricas em constru<;ao CVai-Vem, 1982). 

Se isto aconteceu com os atingidos da Bahia e do Paraná, 
já organizados, quanto mais em Rondónia. 
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Aquí nem sequer os próprios índios foram consultados. É 
o caso dos povos Gaviao e Arara, cujas áreas poderao ser 
inundadas pela UHE de Ji-Paraná e dos Nambikwara de 
Vilhena. Existe a possibilidade de construc;ao de urna barra
gem em suas terras. 

, 
E o caso da UHE 12 de outubro, que, se for construída, 

terá sua represa totalmente em área indígena, inundando 94 
hectares. 

Em diferentes regioes do Brasil, trabalhadores rurais, 
índios, moradores de pequenas cidades Ce mesmo de cida
des nao tao pequenas) descobrem, de repente, que seu rio 
nao é mais seu. Descobrem que foi decidido, por alguém, em 
algum lugar, que aquele rio vai ser tomado por outros. servir 
a usos e objetivos que lhes sao estranhos. 

Os discursos oficiais falam da redenc;ao propiciada pela 
energía elétrica, do progresso ... 

Aos poucos as pessoas aprendem que nao é apenas o rio 
que lhes vai ser tomado. Para gerar energia elétrica será 
necessário inundar muitas terras. O progresso parece insa
ciável: quer as águas e as terras. Quer os vales e colinas, as 
plantac;oes e as florestas. 

Os discursos oficiais falam dos custos ambientais do pro
gresso. 

As populac;oes comec;am a perceber que as áreas onde 
cac;:avam desaparecerao, os peixes de que se alimentavam 
morrerao, que igrejas e cemitérios onde foram sepultados 
seus antepassados submergírao. Vidas serao inundadas; e, 
com elas, passado e memória, futuro e esperanc;:as. 

Os discursos oficiais lamentam os impactos sociais das 
barragens e os orc;:amentos dos projetos hidrelétricos com
param custos e benefícios. Quantos dólares custará o quilo
watt/hora? 

Como avaliar o custo do deslocamento das 40 mil pes
soas de Itaipu, PR, das 70.000 em Sobradinho, BA e das so.ooo 
da UHE Ji-Paraná, RO? 

Os "inundados". os "afogados", os "atingidos" ... No dis
curso oficial, populac;:oes a serem "relocadas". Migr~oes? 

192 

Talvez este termo nao seja suficientemente preciso para dar 
contado processo a que nos estamos referindo. Já se disse 
que toda migra9ao é, em nossa ~ociedade, um "exodo forc;a
do"; en tao ternos de encontrar urna outra expressao, um outro 
conceito para essa violencia que desterra dezenas, centenas 
e milhares de indivíduo~. Por que nao "deslocamento com
pulsório"? 

Degradac;:ao do meio ambiente, degrada<;ao das condi
c;oes de vida das popula96es que habitam as vizinhanc;:as 
destes mega-empreendimentos, migrac;oes. deslocamentos 
compulsórios. Colocar o foco sobre as barragens é iluminar 
mais um capítulo da verdadeira guerra de conquista que se 
trava boje para expropriar o povo de suas terras e territó
rios. aqueles territórios que ainda nao foram totalmente sub
metidos, ou cuja forma de sujeic;:ao deve ser modificad.a para 
adequar-se a um processo que tem por lei fundamental a 
exclusao da imensa maioria CCEM, 1990). 

No discurso oficial. toda a energía que se pretende gerar 
em Rondónia destina-se a. demanda do próprio Estado. · 

Entretanto, sabemos que. dentro dos propósitos do Plano 
2010. ou seja, interligar todas as regioes do Brasil num único 
sistema de gerac;:ao e distribuic;:ao de energía, a Regíao Norte 
deve fornecer energía para as outras regioes. Por isso estao 
projetadas na regiao amazónica 79 barragens, sendo oito 
delas em Rondónia. 

O depoimento do chefe de distribuic;:ao de energía da 
CERON CCentrais Elétricas de Rondónial de Ji-Paraná, RO, 
Marcelo de Souza Morais, é bem claro com relac;:ao a isto: "O 
objetivo é o suprimento de energía para o Sudeste, onde se 
preve a constru<;ao de várias usinas na Amazonia, pois o Su
deste já está em déficit de energia elétrica" CBassegío, 1990). 

De fato, no Estado de Rondónia nao há tanta demanda 
que exija a construc;:ao de tantas e tao grandes barragens. 

Ocorre que por trás deste plano esta.o os interesses da 
Eletronorte que detém o controle e o Jl\Onopólio de gera<;io 
de energía n~ regíao, e que, por sua vez, responde aos inte
resses de grandes construtoras, as quais nao interessam 
pequenas obras e sim megaconstruc;:oes. 
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"A questao energética é, sem dúvida, central para qual
quer sociedade. 

No Brasil, esta questao sempre foi mantida escondida a 
sete chaves, comos govemos fazendo e desfazendo, privile
giando os grandes grupos económicos nacionais e as mul
tinacionais. 

Esta forma de tratar a questao energética, deixando ao 
povo apenas a conta para pagar, nao é, e nao pode mais ser 
aceita. 

O movimento de resistencia a esta política do setor elé
trico tem hoje um de seus pilares na luta e organiza<;ao dos 
atingidos por barragens. Ao longo de todo o Brasil existem 
muitos movimentos populares de atingidos por barragens 
que lutam em defesa dos seus direitos e, principalmente, 
contra esta política de explorac;ao. Já há vários anos estes 
movimentos vem se organizando, como, por exemplo, os atin
gidos pelas barragens de Itaipu, ltaparica, Tucuruí, Itá, Ma
chadinho e outros. 

Apesar da luta destes movimentos, o setor elétrico con
tinua com sua política de produzir energía a qualquer prec;o, 
nao se importando com os desastres ecológicos, com a cul
tura e a sobrevivencia dos índios, ou com o bem-estar dos 
operários e trabalhadores rurais Ccamponeses). 

As experiencias de lutas localizadas dos trabalhadores 
apontam para conquistas também localizadas, como é o caso 
dos reassentamentos nas barragens do ltá CSC e RS), ltaparica 
CPE e BA>, ou a suspensao da barragem de Capanema CPa
ranál por 1 o anos. 

A luta dos trabalhadores rurais e dos índios comec;a a 
marcar urna nova etapa em todo o Brasil. É a luta pela terra, 
é a luta em favor da ecología, enfim, a luta pela mudanc;a na 
forma de pensar e, principalmente, de agir do governo bra-

' sileiro, hoje totalmente alheio as necessidades do povo. 

Articular as lutas da Amazonia, do Nordeste, do Sudes
te, do Sul do Brasil, é urna obriga~ao dos movimentos popu
lares que querem a mudanc;a em nosso País" CCRAB/CUT, 
1990). 
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BARRAGENS EXISTENTES E PROJETADAS PARA OS VALES AMAZÓNICOS E DO 
ARAGUAIA-TOCANTINS <SISTEMA ELETRONORTE) 

Barragens Número 
<Nome e número de 

Aios no Mapa) Barragens 

Vale do Rlo Negro 

Uaupés/ 1. Sáo Gabriel 
Negro 2. Santa Isabel 
Branca 1 3. Caracarai-Mucajal 
Urericoera 4. Maracá 
Cotingo 5. Surumu 

6. Bacaráo 
7. Santo Antonio 

Sub total 

Vale do Rlo Madelra 

ltuxi 
Mamoré/ 
Madeira 
Jamar! · 
Ji-Paraná 1 

Aripuana e 

8. Endimari 
9. Madeira/Caripiana 

10. Samuel 
11. Tabajara 
12. Jaru-JP 16 
13. Ji-Paraná-JP-28 

Roosevelt 14. Preto RV-6 
15. Muiraquirá RV-2 
16. Aoosevelt RV-38 

7 

13 

17. Vila do Carmo AN-6 
18. Jacaretinga AN-18 
19. Aripuaná AN-26 

Sucunduri 20. Umlrls·SA-6 
Subtotal 

Vale do Rlo Tapajós 

Tapaj~s 21 . ltaltuba 
22. Barra Sáo Samuel 

Juruena 23. Santo Augusto 
24. Barra do Madeira 

Teles Pires 25. Barra do Apiacás 
26. Talama 

Curuá-Una 3 27. Curuá-Una 
Sub total 

Vale do Rlo Xlngu 

Xingu 28. Cararaó/ Jutuá 
29. Babaquara 
30 lpixuna 
31 . Kokraimoro 
32. Jarina 

lriri 33. lriri 
Sub total 

7 

6 

Poténcia 
Prevista 

MW 

2000 
2000 
1000 
500 
100 
200 
200 

6000 

200 
3800 

200 
400 

. ~ 300 
100 

300 
200 
100 
700 
200 
300 
100 

6700 

13000 
6000 
2000 
1000 
2000 
1000 
100 

25100 

8400 
6300 
2300 
1900 
600 
900 

Barragens 
CNome e número 

no Mapa) 

Número Potencia 
de Prevista 

Ríos 
Barragens MW 

Setor 1 - Mergem E•querd• 5 
Belxo Amezon•• 
Uatuiná 34. Balbina 

35. Fumac;a 
latapu 36. Onc;a 

37. Katuema 
Nhamundá 38. Nhamundá/Mapuera 
Subtotal 

Setor 11 - Mergem Esquerda 9 
Balxo Amazonas 
Trombetas 39. Cachoelra Portelra 
e Erepecum 40. Tajá 

41 . Maria José 

Subtotal 

42. Treze Quedas 
43. Carona 
44. Carapaná 
45. Mel 
46. Armazém 
4 7. Paciéncia 

Setor 111 - Margem Esquerda 9 
Balxo Amazona• 
Curuá 48. Curuá 
Maecuru 49. Maecuru 
Paru 50. Paru 111 

51 . Paru 11 
52. Paru 1 

Jari 53. Jari IV 
54. Jari 111 
55. Jari 11 
56. Jarl 1 

Subtotal 

Margem Esquerd• 
Estu,rlo Amezon•• 
Araguari 57. F. Gomes 

58. Paredáo 
59. Caldelráo 
60. Arrependido 
61. Santo Antonio 

Subtotal 

5 

Vales dos Rlo• Tocantlns • 18 
Araguala 

300 
100 
300 
300 
200 

1200 

1400 
300 
200 
200 
300 
600 
500 
400 
300 

4200 

100 
100 
200 
200 
100 
300 
500 
200 
100 

1800 

100 
200 
200 
200 
100 
800 

Tocantins 62. Tucuruí 6600 
63. Marabá 3900 
64. Santo Antonio 1400 
65. Carolína 1200 

FONTE: 11° Tribunal Internacional das Águas, As Hidreiétricas na AmazOnia Brasileira, Comissao Pró-lndio e CASA, 

Sao Paulo. setembro, 1991. 
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Responder a este desafio é o que se propóe o MABRO 
CMovimento dos Atingidos por Barragens em RondóniaL 

O plano 2010 

Se o Plano 2010 for executado na íntegra, o Brasil preten
de construir 200 barragens, a fim de atender a demanda 
calculada dentro do Plano de Política Energética Brasileira 
implantado a partir da década de 60. Se todas estas obras 
forem realizadas, serao atingidos, segundo o 1° Encontro 
Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens, reali
zado em Goiania, em outubro de 1989, 13 milhóes de pessoas 
e, no total, serao alagados 10 milhóes de hectares. 

As primeiras barragens previstas para a regiao amazóni
ca podem ser vistas na tabela que anterior: 

Estao, portanto, projetadas ou em andamento 79 barra
gens na regiao Amazónica, sendo 4 grandes em Rondónia. 

Barragens em Rondonia 

As principais usinas em andamento ou projetadas para o 
Estado de Rondónia sao: Samuel com 215 MW no rio Jamari; 
UHE Ji-Paraná com 518 MW, Tabajara no mesmo rio Macha
do e 12 de outubro, no rio 12 de Outubro com 12 MW. 

UHEs em Áreas Indígenas - Duas delas, a UHE Ji-Paraná 
e 12 de Outubro, incidem em áreas indígenas. A primeira 
atingirá 11 mil hectares de terras das tribos Gaviao e Arara 
e a segunda, construída em área indígena, inundará 94 hec
tares dos índios Nambikwara. 

As duas tabelas que seguem nos mostram quais as áreas 
indígenas que seriam atingidas, sua locali~ao. situac;3.o jurí
dica, sua extensa.o e o número de índios que seriam atingidos. 

A UHE Ji-Paraná influirá na vida de seis povos indígenas, 
totalizando 2.064 índios. Sobre as conseqüencias históricas, 
antropológicas e arqueológicas da constru<;ao desta barra
gem, falaremos mais adiante quando analisarmos o caso de 
Ji-Paraná. 
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TERRA INOIGENA SITUA<;ÁO JURIDICA 
EXTEN-

MU/UF 
POPULA· 

POVO SÁO<ha) <;Ao <Fonte) 

Arara e 
Regularizada. Dec. nº 500 

Gaviáo 
A .I. lgarapé Louroes 88609. de 09.08.83 185.534 J i-Paraná/ RO 

<FUNAl-89> 
homologada a demarca~o. 

Suruí· A.I. Sete de 
Reguiarzada. Caooal/RO 470 

-Paiter Setembro 
Registro em Cartório e 247.870 

Añpuan8/ MT <Midin-89) 
SPU. 

Delimitada. 
Dec. 94088, de 11.03.87. 

352.600 Añpuan6/ MT 
218 

Zoró A.l. Zoró 
declara de ocupa~o. Reg. <FUNAl-89> 
CRI eSPU 

Cinta· A.I. Aripuaná 
Identificada. Demarca~o 750.649 

Añpuana 159 

-Larga Física Juina/MT <FUNAl-89> 

Regularizada. Juina/MT 360 
P. Indígena Aripuaná 

Reg. CAi e SPU 
1.609.700 

Vdhena/RO <FUNAl-89> 

lnterditada pela Port. 
AripuanAI MT 253 

A.I. Roosevelt FUNAl/PP/3978. 230.826 
Espig6o <RO> <FUNAl-89> 

Demarc~ Física 

Regularizada 
- 104 

A.I. Serra Morena 147.836 Juina/MT 
Aeg. CRI e SPU. CFUNAJ-89) 

ocupam a regiáo Semp~ - - - , 

!sola· 
entre as cabeceiras 

dos 
do río Madeírinha, 
fazenda Concisa e 
lgárapé Ttririéa 

desaldeados nos - - - -
Uruku seringais beirando o 

rio Machado 

Fontes: CEDl/PETI. "Terras Indígenas no Brasil" . Sao Paulo. CEDI, 1990. 
ELETRONORTE. "Estudos de Viabilidade - UHE Ji-Paraná. Diagnóstico da Área 

Indígena lgarapé Lourdes: Uso do Território, Conseqüencias do 
Empreendimento e Recomendac;óes ·, MAD-16V-9514-RE, 
Brasília. agosto de 1988. 

POVOS INDÍGENAS NA ÁREA DE INFLUtNCIA DA UHE DOZE DE OUTUBRO 

rovo TERRA 
SITUA(ÁO JURÍDICA 

EXTENsAO 
MUNICIPIO 

POPULA~ÁO 
INDIGENA (HA) (Fonte, Daca> 

Al Pirineus Regularizada. 28.212 Vila Bela da Sima. 118 
Nambi~ara de Souza Registro no Cart6rio e SPU. T rindade/MT (FUNAV89) 

RI Regularizada. 1.011.961 Comodoro, Pontes e 219 
Nambi~ara Registro no 9lrtório e SPU. l¡¡cefda/MT (FUNAl/90) 

Al Pequizal lnterditada. Port .. 9.850 
Vila Bela da Sima. 
Trindade/MT -FUNAI 1106, de 09.11.90 

Regularizada. 67.420 Mirusol D'ae./MT 
53 

Al $ar.iré 
Registro no Cart6rio e SPU (FUNAl/89) 

Al Campo MOYO ~WMT 
124 

Tirecatinga 
Delimitada. 130.575 ' (FUNAV89) 

Al Vale do Homologada. 242.593 Vila Bela da Sima. 341 
Guaporé Dec. 91210, de 29.04.85 Trindade/MT (FUNAV89) 

Enau~-Naué Al Salum.i lnterditada. Port. 752.000 
Diamantino, Juina, Vila 164 (Car-

FUNAl/PP/3544 de 19.10.87 Bela da Stma. Trindade/MT tagenes 86) 
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N.o caso dessa hidrelétrica, serao atingidos dois povos 
indígenas, num total de 1.019 índios. 

Momentaneamente, a construyao desta barragem está 
suspensa grayas a pressao feita pela sociedade envolvida. 

Itaipu x Barragens na Amazonia 

COMPARA<;ÁO 1T AIPÚ X BARRAGENS DA AMAZÓNIA 

NOME DA ÁREA INUN- ENERGIA / TAMANHO EM ENERGIA GERADA EM 
BARRAGEM DADA/HA MW RELA<;ÁO/IT AIPÚ AELA<;ÁO A rT AIPú 

ltaipú 135.000 12.000 - -

Ji-Paraná 152.000 518 1 , 12 vezes maior 23 vezes menos energia 
Tucuruí 300.000 2.000 2,22 vezes maior 6 vezes menos energia 
Balbina 540.000 250 4 vezes maior 48 vezes menos energia 
Samuel 61 .000 215 2,2 vezes meno1 59 vezes menos energia 

RESUMO 

NOME ÁREA INUNDADA/HA ENERGIA GERADA EM HA 

4 hidrelétricas 
na AmazOnia 
ltaipú 

Fonte: CEPAMI - MABRO 

1.053.000 ha 
135.000 ha 

~ 
7,8 vezes menor 

2.983 MW 
12.000 MW 

~ 
4 vezes mais energía 

Se comparannos o número de hectares inundados pelas 
barragens na Amazonia com os MW de energia produzidos. 
nos daremos conta de que as barragens na Amazonia sao 
inviáveis; os custos sociais, ambientais e arqueológicos sao 
muito elevados em compara.ya.o com a energia produzida. 

, Além disto, há outras formas de energia. 

As quatro maiores hidrelétricas da Regiao Amazónica 
cobrem mais de 1 milhao de hectares de terra. A área que 
elas atingem é qua.se 8 .vezes maior do que a de Itaipu, que 
cobre 135.000 ha. Entretanto, enquanto ltaipu produz 12.000 
MW, as 4 juntas nao produzem 3.000 MW. Ou seja, com urna 
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alagayáo 8 vezes maior que a de Itaipu, produzem 4 vezes 
menos energia. 

Somente a UHE de Ji-Paraná é 1,12 vezes maior do que 
Itaipu. Entretanto, produzirá 23 vezes menos energia. Os 
dados falam por si. · 

Para termos urna idéia mais exata dos problemas na re
giao, passemos a estudar mais detalhadamente o caso da 
UHE de Ji-Paraná e suas conseqüencias. 

A UHE Ji-Paraná 

SISTEMA ACRE-RONDÓNIA 
CARACTERISTICAS DA UHE Jl-PARANÁ 

Unidade de Federactáo: 
Rio: 
Bacía: 
Poténcia Instalada: 
Número de Unidades: 
Tipo de Turbina: 
Queda de Referéncia: 
N.A. Máximo do Reservatório: 
N.A. Mínimo do Reservatório: 
Canal de Fuga Médio: 
Máxima Deplectáo Operativa: 
Volume Máximo: 
Volume Mínimo: 
Área Máxima: 
Energía Firme: 
Gera~ao Média de Energía: 
Período Crítico: 

Estado de Rondónia 
·Ji-Paraná 
Madeira 
512 MW 
4 X 128 MW 

Kaplan 
35.0 m 
137.0 m 
122,7 m 
94.2 m 
14.3 m 
12138 hm3 

2894 hm3 

960 km2 

217.0 MW ano 
257.0 MW ano 
Jul/45 e Jan/47 

FONTE: ELETRONORTE. Sistema Acre-Rondónia, Alternativas de ProdU((Ao de Energía 8étri

ca. Ji-Paraná. 5/ 12/89. 

Além dos dados, oficiais deve-se acrescentar que inun
dará 152.000 ha de terras, sendo 11.000 ha de duas áreas 
indígenas, 1.035 lotes serao submersos, 407 parcialmente e 
464 ficarao isolados. 1.623 familias de lavradores sera.o atin
gidas e mais de dez mil pessoas na cidade de Ji-Paraná. 
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Conseqüencias 

Quem mais sofrerá as conseqüencias serao os índios, a 
fauna, a flora, o clima; e desaparecerá para sempre um sítio 
arqueológico, antropológico e histórico que jamais poderá 
ser recuperado. 

Com rela~ao aos índios - O reservatório da barragem, 
conforme o projeto, atingirá 11 mil hectares da área indíge
na de Lourdes, ou seja, 5,7°/o do total da área, além de 4.074 
ha da reserva biológica de J aru. 

As conseqüencias referentes a questao indígena sao mais 
sérias do que poderíamos imaginar. 

Local de perambulat;éio antiga - A bacia do Río Macha
do constituí um dos. lugares de perambula<;ao e estabeleci
mento de popula<;óes humanas mais antigos do Brasil e da 
Amazonia. Pesquisas arqueológicas recentes, e ainda nao 
concluídas, apontam para a presen<;a de seres humanos a 
beira do rio Machado há 12 mil anos. 

Área de refúgio da fauna e da flora - Estudiosos da fauna 
e da flora passaram muitos anos estudando o sistema de 
funcionamento e de reprodu<;ao da floresta amazónica e dos 
bichos que nela habitam, sobretudo as aves. Conseguiram 
assim descobrir que a floresta amazónica, ao longo dos mi
lenios, se expandiu e se retraiu conforme as varia<;óes cli
máticas. Em outras palavras, em alguns períodos a floresta 
cobria toda a Amazonia; em outros, existiam só algumas gran
des manchas de floresta, intercaladas por enormes exten
sóes desmatadas. Nestas manchas de florestas que sobra
vam, refugiaram-se entao as espécies animais que dependi
am da floresta para sobreviver, da mesma forma que as 
popula9óes humanas. Ora, dizem-nos os especialistas que a 
hacia do rio Machado se encontra no centro de urna destas 
áreas de refúgio, aquela que ia do rio Madeira ao rio Aripuana. 

' Os antigos povos indígenas acharam nesta área de refúgio um 
lugar certo para sobreviver, tendo deixado aí vestígios que em 
nenhum outro local poderao ser encontrados. 

Bert;o da famaia Tupi - Os estudiosos das línguas indí
genas dizem que a grande familia Tupi, urna das maiores 

200 

. . 

famílias indígenas do Brasil, ter-se-ia originado mais ou 
menos há cinco mil anos, exatamente em Rondónia. Instala
dos na área de refúgio centrada no rio Machad.o, eles teriam 
ficado isolados de outros povos indígenas - que por sua vez 
teriam ficado confinados em outra área de refúgio - um 
tempo suficiente para . que sua língua se tornasse düerente 
da língua dos outros povos. 

Quando mais tarde a floresta voltou a se expandi,r, os ín
dios se expandiram com ela, levando consigo a nova língua. 

Assim, essa área de Rondónia, provavelmente, é o ber<;o 
de urna das mais importantes famílias lingüísticas dos ínqios 
do Brasil. 

Se considerannos todos esses elementos numa perspec
tiva histórica, será muito fácil concluir que nós ternos na 
hacia do rio Machado ·wn lugar muito especial. Provavel
mente nós teremos lá urna regiao ininterruptamente habita
da por popula<;óes humanas há pelo menos doze mil anos. E 
isto, na situa<;ao atual dos conhecimentos sobre a ocupa<;ao 
da Amaz.ónia, é praticamente único. Deve haver outros luga
res assim na Amazonia, mas até agora nao foram descober
tos e ninguém sabe se o serao um día. 

Por isso, a preserva<;ao da bacia do rio Machado é de 
importancia capital. Náo só para os pavos indígenas, mas 
também para o povo brasileiro e para toda a humanidade. 
Nós ternos naquela bacia um lugar, talvez único, onde ainda 
é possível estudar e chegar a compreender como os antigos 
povos indígenas ocupavam a floresta, viviam nela e dela e, 
como durante milhares de anos utilizaram-na sem destruí
-la. Naquela hacia estáo enterrados elementos necessários 
para acompanhar o crescimento daqueles povos, sua evolu
c;ao e sua expansao ao longo dos séculos, até chegarmos aos 
povos indígenas que, passados e transformados pelo crivo da 
ocupa<;ao colonialista nao-indígena, ·existem hoje e~ dia. 
Trata-se entao de uma página de história fundamental para 
toda a humanidade. E a Eletronorte quer rasgá-la de vez 
CBassegio, 1988). 

Além disso, os índios perderao inúmeras localidades do
tadas de condi<;óes privilegiadas para aldeias e ro<;as. Serao 
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inundadas numerosas aldeias antigas - lugares com grande 
significac;ao histórica e que normalmente seriam ocupados 
de novo coro o decorrer do tempo. Ocorrerá a inundac;ao de 
numerosos cemitérios localizados a beira do Machado. 
Lourdes e Prainha: fato que provoca urna profunda indigna
c;ao entre os indígenas. 

Será diretamente atingida a nova aldeia principal, Ara
ra. com instalac;ao incipiente da FUNAI, e provavelmente 
também a aldeia Gaviao do Lourdes, com numerosas 
benfeitorias (pistas de pouso. infra-estrutura de alta qualida
de. árvores frutíferas etc.> 

Com rela<;ao a -flora - As áreas que beiram os cursos de 
água sao ricas em recursos naturais e, portanto, de fundamen
tal importancia para os índios. A inundac;ao implicarla tam
bém a perda de um grande número de árvores frutíferas (con
forme identificac;ao indígena. há pelo menos 37 espécies que 
crescem na beira do rio); a extinc;ao dentro da A. l. Igarapé 
Lourdes de pelo menos 6 espécies de árvores frutíferas. que os 
índios afirmam só crescem nas regioes planas e pantanosas, 
nas imedi~6es dos cursos maiores de água; a devast~ao de 
um grande número de seringueiras e árvores de caucho; a 
extinc;ao de um número nao determinado de árvores de ma
deira nobre. cujo valor comercial constituí um valioso acervo 
para possível explorac;ao seletiva no futuro. Acabarla com 
numerosos barreiros ao longo do rio Machado e dos igarapés 
de Lourdes e Prainha. Esses barreiros constituem. pela atra
c;ao permanente que exercem sobre numerosas espécies ani
mais, os melhores lugares de cac;a da área. 

Com rela<;ao aos rios - O alagamento transformarla ríos 
e igarapés. que atualmente sao apropriados para pescarlas 
conforme a tecnologia indígena. em rios inutilizáveis com a 
mesma tecnologia. Implicarla também a perda dos melhores 
lugares de pesca atuais. 

' O estudo ressalta que. além de inundar diretamente urna 
área determinada. o alagamento desencadeará ainda urna sérle 
de efeitos sobre o meio ambiente. modificando as característi
cas ambientais e geográficas de urna regiao muito maior que 
a diretamente inundada. Desta forma. toda essa regiao deve 
ser considerada como diretamente afetada pela inundac;ao. 
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Com rela<;ao ao meio ambiente - O meio ambiente aquá
tico sofrerá profundas alterac;oes. A curto prazo, o desapare
cimento da maioria das espécies aquáticas, provocado pelo 
processo de decomposic;ao da matéria organica inundada, 
confirmará. pela ótica indígena. a previsao de que os peixes 
vao morrer por causa de todo o veneno do mato inundado. 
Seria um período profundamente perturbado, tanto prática 
como espiritualmente. 

A longo prazo vao ter de conviver com um meio'ambien
te aquático onde numerosas espécies. tradicionalmente im
portantes. continuarao aniquiladas, e outras aparecerao: um 
meio ambiente cujas característi<?as nem a ciencia sabe pre
ver com certeza. 

Com a desestruturac;ao do sistema ecológico afetado. o 
desaparecimento de várias espécies vegetais e a . ocorrencia 
modificada de outras. numerosos nichos ecológicos sofrerao 
alterac;oes que modificarao as condic;oes de vida dos animais 
adaptados a esses nichos. Muitas espécies animais vao _pro
curar os nichos aos quais sao adaptados. desaparecendo ou 
tomando-se escassos dentro da área afetada. Será entao 
confirmada a previsao indígena: "Os bichos vao correr". 

As alterac;oes ambientais afetarao também inúmeros re
cursos vegetais, cujo potencial nutritivo, médico ou prático. 
está sendo aproveitado pelos índios. 

Conseqüencias religiosas - Como foi explicado, os efei
tos ambientais do alagamento temo - pelo fato da sua ex
tensao abrangente - urna profunda signi:ficac;áo religiosa. 
Representarla. para os índios, urna ofensa contra a ordem 
estabelecida por Gora/Tó-tó. causarla sérias complicac;oes 
em nível espiritual e provocarla os espírltos ligados a água 
- com conseqüencias graves para os humanos. Representa
rla também uma séria ameac;a contra vários animais ligados 
a água - jacaré-a<;u. lontra etc .. que os Arara consideram 
como sagrados e nunca matam. por· acreditarem que sáo 
seus antepassados reencarnados. 

Outras conseqüencias - O alagamento dos rlos e córregos 
dentro da área indígena dificultará profundamente o uso da 
área afetada. A época de chuva já traz obstáculos que impe
dem a movimentac;áo regular pela área. O alagamento. além 
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de criar numerosas ilhas, transformará a área afetada em 
trechos isolados um do outro por barreiras aquáticas. 

É previsível o aumento de doenc;as transmitidas por mi
cro~rganism~s . ligados de urna forma ou de outra a água. 
Ass1m, a mala:1a: hoje atingindo mais os Arara, porque mo
ram nas proximidades do rio Machado, tornar-se-á certa
mente ~a pr~ga mais endémica. Deve ser sublinhado que 
~ mosquito anofeles está ausente de urna grande parte da 
Area Indígena, inclusive da aldeia do Lourdes. 

UHE Samuel 

A UHE Samuel, já em funcionamento, situa-se no río 
Jamari. Gera 60 MW:. mas poderá gerar 215 ao ser concluída 
I~undou u.ma área de 61.000 hectares e expulsou 600 famí~ 
has de sermgueiros e ribeirinhos. A eles foram feítas inúme
ras promessas, mas a maioria nao foi cumprida. 

Urna equipe do MABRO esteve no Projeto Jamari do Rio 
Preto, urna semana, para fazer um levantamento da realida- · 
de so~ioeconómica-cultural das familias atingidas pelo lago 
da us1na de Samuel. Das cerca de 600 famílias que foram 
encaminhadas pela ELETRONORTE, apenas 20º/o permane
ceram com seus lotes. Os restantes foram obrigados a aban
donar as propriedades devido ao estado de abandono em 
que se encontra o projeto. 

Promessas fe itas 

~egundo os moradores, a ELETRONORTE e o INCRA ga
rantiram que a nova propriedade estarla equipada com: 

- Linha principal pavimentada e conservac;ao dos ramais 
, durante 5 anos; 

- Transporte de suas mudan<;as para o local de asoontamento; 
- Transporte coletivo gratuito durante 2 anos; 
- Posto de saúde equipado com médicos e materiais de 

primeiros socorros; 
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- Escola de 1 ª a 4ª série funcionando; 
- Custeiro para preparac;ao da lavoura no primeiro ano; 
- Instalac;ao de rede elétrica gratuita, tao logo a usina en-

trasse em funcionamento; 
- Urna casa 3X4 construída e um terreno na área do patri

monio; 
- Poc;o de água potável; 
- u ma indenizac;ao em dinheiro, proporcional as benfeitorias 

existentes na propriedade; 
- Rancho (alimento) durante 2 anos; 
- Urna área de terra igual ou maior que a que possuía .na 

área atingida pelo lago. 

O que f oi f eito . ~ 

Destas promessas, apenas as seguintes foram realizadas: 

- As estradas principal e vicinais foram abertas, mas · sem 
qualquer conserva<;ao, haja vista que na época das chuvas 
ficam praticamente intrarisitáveis; 

- Entrega de um lote rural, qua.se sempre menor que sua 
antiga propriedade, sem qualquer benfeitorta ou abertura; 

- Urna indeniza<;ao irrisória em dinheiro e em duas parce
las. A maioria dos atingidos eram seringueiros que resi
diam no local há mais de 50 anos e tinham urna situac;ao 
económica equilibrada, pois contavam com urna vasta área , 
de extrativismo de látex. E o caso do Herculano Monteiro 
de Araújo, 69 anos, rondoniense, que possuía em sua área 
cerca de 600 árvores de seringa, de onde tirava abundan
temente o sustento da familia. 

- Segundo os moradores, eles 'foram proibidos, dois anos 
antes, de plantar qualquer tipo de lavoura perene ou de 
raiz. Desta forma, quando a ELETRONORTE efetuou o le
vantamento, os lotes apresentavam poucas benfeitorias, 
merecendo portante, urna indeniz~ irrisória. 

Dentre os depoimentos dramáticos que ouvimos, desta
camos o do Sr. W enceslau Brasi, 59 anos, 58 de Rondonia, 
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seringueiro que resumiu sua revolta nas seguintes palavras: 
"Eu chorei lá, vendo meus pés de abacateiro, de manga, de 
laranja, minha casa sendo empurrada pra lá. Eu fiquei louco. 
Hoje eu nao tenho nada". 

UHE 12 de Outubro 
, 
E o caso de maior desrespeito a Constituic;áo, que no 

artigo 231 § 2 e 3 do Capítulo VIII proíbe qualquer interven-
9áo em áreas indígenas sem antes serem ouvidas as comu
nidades e com aprovac;áo do Congresso Nacional. 

A UHE 12 de Outubro situa-se no rio do mesmo nome, no 
município de Vilhena-RO, dentro da A. l. Nambikwara e 
cobrirá 94 hectares deste território indígena para produzir 
12 MW·. Além dos Nambikwara, afetará também a A.I. Pirineus 
de Souza e Salumá, habitada pelo povo Enauene-Naue. 

' 

A empresa que construirá a barragem é a Góes Cohabita, 
que já conseguiu licenc;a para levantamentos, investigac;óes 
geológicas, sondagens, medic;óes da vazao do rio, levanta
mentos hidrológicos e medic;ao de amplitude do leito do rio. 

Se o projeto náo for revertido, os Nambikwara terao 
permanentemente instalada em seu território toda a estru-, 
tura da usina. E um caso único no Brasil. 

A FUNAI deu urna autorizac;áo em 11 de julho de 1989, 
permitindo que urna equipe de sete pessoas fizesse levanta
mentos na área. A construtora, porém, foi muito além. Fez 
picadas, perfurac;óes e, em vez de sete pessoas, tem no local 
um contingente de 58, desrespeitando a decisao da FUNAI, 
o que também é inconstitucional. 

Comas pressoes da sociedade, a empresa construtora 
obrigou-se a se reunir coma FUNAI e os índios. Pressiona
dos, eles assinaram um documento denominado "Ata da Reu-
niáo", em que autorizam a construc;áo da UHE em 31 de maio 
de 1990. Inacreditável é o tipo de indenizac;ao oferecida: um 
veículo toyota para cada comunidade indígena, Cr$ 120 mil 
cruzeiros, e urna indenizac;ao de 85 mil cruzeiros mensais 
durante 30 anos Co que valerá isso daqui a um ano?). 
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O acordo nao tem bases legais, pois o Congresso Nacio-
nal nao foi ouvido e os índios foram pressionados a aceitá-lo. 
Além do mais, a empresa nem sequer se lembra de estabe
lecer um índice no reajuste da indenizac;áo, num país com 
mais de 1.200°/o de in.flac;ao anual. 

A FUNAl, órgáo tutor, adotou wna posic;áo francamente 
favorável a construc;ao da barragem, sem considerar o parecer 
técnico da FEMA - Fundac;8.o Estadual do Meio Ambiente. 

O acorde entre os índios e a construtora foi firmado na 
vigencia do atual governo Coll.or de Mello. Isto significa que 
o mesmo é conivente com a obra. 

Conseqüencias 

A construc;ao da UH:E· 12 de Outubro, além de desres-peitar 
a Constituic;áo, é wna afronta á autonomía e determinac;ao 
daqueles povos indígenas. Trará graves conseqüencias: -

- Acabará com o nicho ecológico de terra fértil, seringuei
ras, locais de cac;a, pesca e coleta de espécies vegetais 
alimentares; 

- Desaparecerá o fenómeno piracema, fundamental para a 
reproduc;ao de inúmeras espécies de peixes; 

- Q povo Enauene-Naue, que vive só de pesca, viverá de que? 

- Os Kithhulu perderá.o um local culturalmente insubstituí-
vel e isto será urna ameac;a a sua reproduc;ao CComissao , 
Pró-lndio, 1991). 

Alternativas energéticas para Rondonia 

As perspectivas de construc;ao de 'diversas barragens ero 
Rondónia, previstas no Plano 2010, suscitaram um movimen
to envolvendo diversas entidades como sindicatos, igrejas, 
pastorais, CEP AMI, CUT e outras. Este movimento nao sur
giu simplesmente para ser contra as barragens, mas basica
mente por dois motivos. 
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Em primeiro lugar, a regiao, por ser muito plana e cober- . 
ta de florestas, nao é própria para barragens, haja vista a 
comparac;:ao feita entre os milhares de hectares submersos 
e os MW produzidos aqui e o que ocorre nas regioes monta
nhosas no Sul e no Sudeste. 

Em segundo lugar, o movimento nao é simplesmente 
contra; ele apresenta alternativas viáveis e científicamente 
comprovadas. Dentre elas destacam-se: Ute-Urucum, AM, a 
gás; pequenas usinas; aproveitamento do parque térmico 
existente e linhao de Samuel; e motor multicombustível. 

Passaremos a detalhar cada urna destas possibilidades: 

Ute - Urucum - A gás 

Urna das alternativas para gerar energia elétrica para 
Rondónia e Acre é a utilizac;:ao do gás natural do campo de 
Urucum, da Petrobrás, entre os rios Coari e Urucum, no 
médio Solimoes-AM, onde o gás natural já é produzido asso
ciado ao petróleo. 

Com a utilizac;:ao de urna termelétrica, a ELETRONORTE 
poderá antecipar em pelo menos cinco anos a soluc;:ao defi
nitiva para os problemas de abastecimento de energia elé
trica dos Estados de Rondónia e Acre. 

, . 

Segundo o engenheiro Frank Tadeu A vila, gerente do 
Departamento de planejamento da ELETRONORTE, os estu
dos preliminares demonstram que o custo de energia elétrica 
produzida com base no gás do Urucum é praticamente idén
tico ao da que seria produzida pela Usina Hidrelétrica de Ji
-Paraná, em nível de mercado, fazendo com que essa alterna
tiva seja mais viável. porque apresenta algumas vantagens, 
entre elas: reduc;:ao considerável no tempo de construc;:ao da 
usina, custo ambiental incomparavelmente menor, eliminac;:ao 
'das necessidades de ampliac;:ao dos parques térmicos de 
Rondónia e Acre, no período de 1993/97, absorc;:ao da tecnolo
gia de construc;:ao de usinas a gás pela indústria etc. 

Estudos - Os estudos foram iniciados em 1988, quando a 
Petrobrás anunciou a descoberta de grandes reservas de 
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hidrocarboneto nas bacias do Urucum e do Jaruá. Como 
existia a necessidade de se discutir a política do uso dos 
derivados de petróleo e afins, na gerac;ao de energía elétri-, 
ca, foi criado um grupo, em 1988, entre a ELETROBRAS e a 
Petrobrás para esta finalidade, passando a ELETRONORTE a 
fazer parte deste grupo. 

Para a ELETRONORTE interessava saber se a Petrobrás 
garantiría um volu~e de água suficiente para a operac;:ao de 
urna usina de porte necessário ao atendimento do mercado 
durante toda a vida útil presumível e qual seria o prec;:o a ser 
cobrado pelo combustível. No nies de janeiro/89, a Petrobrás 
forneceu esses dois dados e a ELETRONORTE considerou 
viável a alternativa de utilizac;:ao .do gás natural, pe.lo menos 
para o abastecimento de Rondónia e Acre. 

-Segundo urna matéria publicada na revista Sao Paulo 
Energia, nº 53, de 1989; a Petrobrás garantiu urna reserva 
recuperável de gás natural associado ao Petróleo em Urucum, 
de 7 bilhoes de metros cúbicos Ca temperatura ambiente e a 
pressao atmosférica) para consumo diário de um milhao de 
m 3

• No que se refere ao pre~o de gás a ser fornecido pela 
Petrobrás na usina, caso seja construída ao lado do campo 
produtor, o prec;:o atual estipulado pela empresa é de US$ 33 
por mil m 3

, o que é equivalente a um prec;:o de 0,9 dólar por 
milhao de BTU CBritish Tehrmal Unit), unidade padrao inter
nacional de medida de valores térmicos. 

Sistema - O Sistema de transmissao ligando Urucum a 
Porto Velho, envolvendo urna extensa.o de 770 km, passando 
ao lado da Reserva Biológica Abufari, utilizará grande parte 
de apoio da rodovia da BR 319 - Manaus/Porto Velho. De
vido as características de ligac;:ao ponto a ponto e a grande 
extensa.o sem perspectivas de cargas intermediárias signifi
cativas, a utilizac;:ao da corrente contínua deverá se consti
tuir na soluc;:ao tecnicamente mais adequada e economica
mente atrativa. 

Como alternativa a corrente contínua, o Departamento 
de Planejamento da Transmissao dá concessionária está 
considerando a hipótese de utilizar na transmissao a corren
te alternativa em 230 KV A, compatível com o mercado de 
Rondónia e Acre; um custo de US$ 279 milh5es contra um 
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custo de apenas US$ 86 milhoes para o sistema de transmis
sao associado a UHE de Ji-Paraná. Mas. enquanto esta últi
ma está localizada na parte central do mercado a ser aten
dido, a LT (Linha de Transmissao) Urucum-Porto Velho, além 
de mais longa, foi projetada dentro dos melhores padroes de 
seguran<;a no atendimento de mercado, nao apenas com 
duplo circuito, mas também com capacidade que já preve 
futuras amplia96es da UTE Urucum até 500 MW, para aten
der o mercado de Rondónia/ Acre até o ano 2001. 

Por um lado, haverá grande economía nos custos de ins
talayao da usina. Enquanto Ji-Paraná, com potencia de 512 
MW. custará US$ 818 milhoes. Urucum com tres unidades de 
100 MW cada urna, a gás, caldeira de recupera<;ao e turbinas 
a vapor, gerará 219 MW médios e custará o mesmo que a 
hidrelétrica de Ji-P~raná. Por outro lado, as usinas térmicas 
a gás esta.o sendo consideradas como um fator de carga de 
73°/o contra, aproximadamente, 50°/o das hidrelétricas. Por
tanto, a térmica a gás, na configurayao 3 X 100 MW substitui
rá plenamente a hidrelétrica de Ji-Paraná. 

Para o professor Raymundo Ruy Bahia, do Centro de 
Geociencia da Universidade Federal do Pará, as grandes hi
drelétricas para a margem direita do rio Amazonas podem 
ser substituídas pelo gás natural no abastecimento dos pólos 
de Manaus e do Acre/Porto Velho. O professor garante que a 
programada produ<;ao de óleo de 15 a 20 mil banis diários de 
Urucum, já no próximo ano, a um custo de produ<;ao inferior 
a dez dólares o barril, na ordem de 50 milh6es de metros 
cúbicos, toma visíveis a curto prazo os projetos termelétricos 
a gás natural para a regiao de Manaus, Acre e Rondónia. 

Técnicos vem vantagens - Os impactos sociais e ambien
tais produzidos pela hidrelétrica de Ji-Paraná e pela UTE 
Urucum, sao fatores que, comparados uns comos outros, dei
xam urna clara conclusáo de qual é mais recomendável. A 

, hidrelétrica vai interferir em áreas indígenas e de assenta
mento rural com a form~ de reservatório de 957 Km2

, ge
rando problema na qualidade da água, manejo de fauna e 
outros. 

A termelétrica tem outra vantagem, pois poderá ser ins
talada em local desahitado, onde a ELETRONORTE construí-
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ria apenas urna pequena vila para os operadores. Soma-se a 
isto o fato de que as térmicas a gás natural sao as que menos 
agridem o meio ambiente. · 

~m aspe.cto importante é que as usinas termelétricas que 
que1mam h1drocarbonatos coro cadeias moleculares mais 
complexas como óleo diesel e óleo combustível lan<;am na 
atmosfera óxido de enxofre e de nitrogenio, e. dependendo 
de sua composi<;ao, e em reac;ao coro a água da atmosfera, 
podem resultar na forma<;ao de ácido sulfúrico ou ácido 
fulforoso que sao poluentes. Por outro lado, urna turbina a 
gás, utilizando o gás natural e de acordo com o sistema a ser 
adotado em Urucum pela ELETRONORTE, que utilizará urna 
cadeia de recuperac;;ao, lanc;;a apenas gás carbónico em menor 
quantidade possível na atmosfera. 

De acordo com as conclus6es dos técnicos da 
ELETRONORTE, a utiliz~ao de gás natural é mais ·viável e 
recomendável, tanto sob o aspecto financeiro, quanto com 
rela<;ao ao tempo de instala<;ao e principalmente no que diz 
respeito ao meio ambiente, a natureza e ao ser humano. 

Em síntese, a UTE Urucum apresenta as seguintes vanta
gens: 

- Nao afeta a fauna, a flora e nenhuma área indígena; 
- Nao destrói o acervo arqueológico e histórico; 
- Nao expulsará lavradores, ribeirinhos e moradores das ci-

dades; 
- Poderá suprir Acre e Rondónia por 50 anos; 
- Poderá entrar em funcionamento em 1993, caso seja 

priorizada a sua construc;ao CBassegio, 1989/91). 

Pequenas Usinas 

Segundo o Jornal do Brasil de 3 de junho de 1990 estudos 
feítos revelam que Rondónia poderá gerar 200 MW ~e as pe
q~enas quedas de água forem aproveitadas, sem a "floresta 
virar mar e sem :financiamentos externos". 

. Essa alternativa é das mais recomendáveis porque nao 
inunda as melhores terras, nao altera o clima, nem a fauna 
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e a flora, nao interfere na vida dos povos indígenas e na sua 
história, e tem custos muito inferiores. É capaz também de 
atender ao consumo local sem necessitar de extensas redes 
de transmissáo com o conseqüente desperdício de energia. 

UHE Samuel/Linhao 

Ao ser concluída, gerará 215 MW. Trata-se de construir o 
linhao que levará energia para o interior do Estado. Para isto 
basta ratear o custo entre os vários municípios da regíao e fi
cará suprida a demanda do Estado. É urna questao de vontade 
política e de articul~ao entre os vários municípios da regiao. 

Aproveitamento ·do Parque Térmico existente 

A capital, Porto Velho, necessita de 64,5 MW. Vejamos 
quanta energía é gerada ali:· 

- Samuel Cchegará a 215 MWJ atualmente gera 
- UTE Usina 111, lgarapé dos Milagres 
- UTE Mamoré, próxima do Rio Madeira 
- Samuel a lenha Cdesativada e enferrujada) foi 

construída para tocar a obra de UHE Samuel 

60MW 
15MW 
60MW 

17MW 

É evidente que ali existe energía suficiente. É necessária 
urna racionalizac;ao e um reordenamento. 

Motor Multicombustível 

Preocupado com a questao energética e com a situac;áo 
económica por que passa o povo de Rondónia, Estevam 
Werneck, técnico de equipamentos hidráulicos da CAERD, 
sediada em Ji-Paraná, acaba de elaborar um projeto-proposta 
que, além de solucionar o problema da energía, poderá re
verter a situa<;á.o económica e social do Estado de Rondónia, 
sobretudo no que se refere ao trabalhador rural. Trata-se de 
produzir energía por meio de um motor multicombustível já 
em funcionamento na Europa, particularmente na Alema-
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nha. É o motor Elsbet, movido a óleo in natura prod~zido 
pela mamona, dende, amendoim e urna série de outras se
mentes oleoginosas que encontram nesta regiao o terreno 
mais adequado. 

Motor a diesel transformado em óleo natural - A pro
posta básica consiste em transformar os atuais motores da 
CERON movidos a diesel em motores multicombustíveis, 
usando para isto a tecnologia do Instituto Elsbet de Motores 
de Combustao Interna. Esta tecnología permite que os moto
res passem a queimar qualquer tipo de óleo vegetal com 
urna economia de 25o/o. Esta proposta de conversáo apresen
ta inúmeras vantagens sobre qualquer outra referente a ener
gía alternativa, porque pode solucionar, aléni do problema 
caótico de energía elétrica, também os problemas económi
éos, sociais e ecológicos. Isto pode ser feíto com os pesadís
simos motores a energía diesel hoje. . ~ 

Vantagens técnicas - O motor multicombustível, movido 
a óleo in natura, dispensa o radiador, a bomba de água e as 
juntas. Nao tem problemas de aquecimento, pois o sistema 
de combustao cría urna camada exterior fria e funciona como 
isolante térmico e acústico. O pistao e a camisa em ferro 
fundido temo mínimo de dilatac;ao molecular. É 18º/o mais 
potente e 25% mais económico. Queima qualquer tipo de 
óleo vegetal, mineral e animal sem variac;ao de consumo. 
Além disso, nao polui e nao causa efeito estufa. 

O sistema é de extrema confiabilidade, sendo testado há 
mais de dez anos. As experiencias realizadas em várias partes 
do mundo tem-se apresentado surpreendentes. Na Europa 
Ocidental, por exemplo, cerca de dois mil tanques de guerra 
desativados estao tendo os seus motores "esbeltizados" e se
rao utilizados para a ge~ao de energía a comunidades de 
até 40 mil habitantes, utilizando exclusivamente o óleo de 
girassol. 

Vantagens ecooomicas - Caso a CERON optasse por esse 
novo sistema, deixaria de gastar os cem mil litros de óleo die
sel diários e passaria a gastar setenta e cinco mil litros ao dia. 
Isto equivaleria a urna economía men5al de mais de 750 mil 
litros de óleo, o que corresponde a Cr$ 375 milhoes de cruzei
ros, somente em Ji-Paraná, por mes, ou seja, US$ 187.500. 
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Obtenc;ao de Sementes e óleo in natura - A obten<;ao de 
oleoginosos na regiao nao constituí nenhum problema, urna 
vez que a EMA TER, com base em estudos realizados durante 
anos, garante que o nosso solo e clima sao propícios para a 
cultura de plantas oleoginosas. O órgao assiste a apenas 30°/o 
dos lotes de Ji-Paraná, Ouro Preto e Presidente Médici. Nesta 
área, existem 36 mil hectares completamente encapoeirados. 

A mamona é urna planta oleoginosa de ciclo rápido, com 
produQao já no 1° ano de até 4.000 kg tipo guarani e 1.300 kg 
a comum, num hectare. O dendezeiro produz 7.026 por ano 
num hectare. 

Se plantarmos plantas oleoginosas somente nas áreas 
encapoeiradas existentes nos lotes em que a EMA TER dá 
assistencia nos tres municípios citados, teremos, por ano, a 
produc;ao de mais de 43 milhoes de quilos de mamona e 
mais 256 milhoes de quilos de dende. Se todos os lotes eman
cipados dos tres municípios forem cultivados com a mamona, 
por exemplo, a produ<;ao poderá atingir mais de 131 milhoes 
de quilos; no caso do dende, mais de 770 milhoes de quilos. 

Urna vez que o motor queima óleo natural, a obten9ao do 
mesmo é possível através de urna prensagem simples e rús
tica, dispensando qualquer tratamento químico ou biológico. 

A filtragem do óleo dispensa qualquer sofisticayao. Este 
processo gera urna torta de farelo, que poderá ser aprovei
tado na forma de adubo natural de excelente qualidade, rayao 
animal rica em proteína e produtos alimentares. Como a 
utilizac;ao desta pasta é tao ampla, o óleo acaba transfor
mando-se num subproduto. 

Questéio ecológica - Com a implanta<;ao deste sistema, 
a ecologia, que é um tema tao discutido, nao sofrerá nenhum 
tipo de agressao; ao contrário, receberá muitos beneficios. 

A torta ou farelo serve na correQao e enriquecimento do 
\solo, no combate as pragas e fungos, a erosao e a desertifi
cayao. A energia gerada por esse sistema dispensa a cons
truQao de barragens tao nocivas ao ecossistema. Este com
bustível nao emite fuligem, nao é nocivo e nem tóxico ao 
homem, nem aos animais, ao solo ou a água. Além disto, nao 
é inflamável nem explosivo. É urna energia reciclável, nao 
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produz chuva ácida e nao causa efeito estufa. É de fácil 
manuseio, transporte e armazenamento. 

O projeto trará também inúmeros beneficios sociais: em
pregos, :fixayao do homem no campo, reativru;ao da frota de 
caminhoes remanescentes do ciclo da madeira etc. Por isso, o 
projeto que o mecanico de manutenQao de equipamentos hi
dráulicos apresenta nos parece de extrema importancia. Isto 
porque, além de fornecer urna forma alternativa de . energia 
que nao agride o meio ambiente de forma alguma, é urna 
excelente saída para o marasmo económico e social em que se 
encentra o Estado. O lavrador terta urna importantíssima fon
te para conseguir recursos, que o ajudaria a se fixar na terra 
e a dinamizar a economia. Sao inquestionáveis as vantagens 
económicas, ecológicas e sociais. 

. Resta saber se o projeto vai encontrar apoio político. . ' 

MABRO 

Depois de muitas reunioes com ribeirinhos, índios, enti
dades, lavradores e migrantes, surgiu em Ji-Paraná o MABRO 
- Movimento dos Atingidos por Barragens em Rondónia, no 
mes de abril de 1991. 

Entre outros objetivos, estabeleceu-se como sendo prio
ritários: 

- Apontar alternativas energéticas sem ser barragens; 
- Alertar sobre as conseqüencias das barragens; 
- Realizar debates com as autoridades sobre a questao da 

energia; 
- Criar alianQas na busca de alternativas energéticas; 
- Elaborar material popular de conscientiza.Qao e esclareci-

mento a populaQaO; 
- Mostrar que as alternativas existentes dispensam a UHE 

Ji-Paraná. 

Urna das tarefas imediatas que o MABRO se propós foi 
impedir a constru9ao da UHE de Ji-Paraná. Este movimento 
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está articulado como Movimento Nacional Anti-Barragem e 
com o Regional também. Como orient~ao básica, pauta-se 
pela Carta de Goiania de 21 de abril de 1989. 

\ 
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Carta de Goiania - "Nós, participantes do I Encontro Nacio
nal de Trabalhadores Atingidos por Barragens, em Goiania, 
de 19 a 21 de abril de 1989, reconhecemos a importancia da 
gera9ao de eletricidade, mas também de sua economía e con
serva9ao. Entretanto, sabemos que a atual política do setor 
elétrico atende a um modelo de desenvolvimento que privile
gia os interesses do grande capital (construtoras, mineradoras, 
indústrias, fabricantes de equipamentos pesados e 
financia.doras - nacionais e internacionais - e erectores da 
dívida externa), excluindo a classe trabalhadora do processo 
de decisao, planejamento e implanta9ao dos programas do 
setor. 
Esta política, concretizada no Plano 2010 da Eletrobrás, é ela
borada no sigilo dos altos gabinetes, sem a participa9ao da 
sociedade. · 
Os projetos do setor elétrico nao geram só energía, mas urna 
série de efeitos perversos, tais como: inunda9ao de milhares 
de hectares de terras férteis; aumento da concentra9áo 
fundiária - deslocamento contra a vontade - milhares de 
trabalhadores rurais e ribeirinhos e de povos indígenas; ex
pulsao do homem do campo para a periferia das cidades; 
empobrecimento da populavao atingida: dispersao de comu
nidades e povoados; perda de um saber popular sobre a terra 
e o rio; alter~ dos ríos com ocorrencia de doen<;:as e con
tamina.<;óes das águas. 
Diante deste quadro, exigimos do governo: 
l l elabora9ao de urna nova política para o setor elétrico com 
a participa9ao da classe trabalhadora; 
2) que sejam imediatamente solucionados os problemas so
ciais e ambientais gerados pelas hidrelétricas já construídas 
e que isto seja condi<;ao para implanta<;:ao de novos projetos; 
3l cumplimento dos acordos já firmados entre os atingidos e 
as concessionárias do setor elétrico; 
4) fim imediato dos subsídios tarifá.rios as indústrias 
favorecidas pelo setor energético. 
Reforma agrária já, sobo controle dos trabalhadores! 
Demarc~ das terras indígenas! 

Demarca.98.o das terras das comunidades negras remanescen
tes de quilombos! 
Náo pagamento da dívida externa! 

Goi8.nia., 21 de abril de 1989. 
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